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IKAROS FTO TILBYDER: 

• PPL Teori 
• Skoling til PPL og CPL 
• Skoling til SE og ME klasserettighed 
• Skoling til SE og ME instrumentrettighed 
• Skoling til natrettighed 
• Skoling til instruktør rettighed 
• Proficiency Check SE og ME VFR 
• Proficiency Check SE og ME IFR 

• 12. time 
• Træning i Full Motion Redbird Simulator 

IKAROSFLY 
Roskilde Lufthavn • Tlf.: 46 14 18 70 • Mobil 21 66 20 83 

Få svar 
på tlf. 70201927 
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Flyforsikring 
Pilotforsikring 
Lass of license 
Hospitalsforsikring 
Ulykke~fo1~ik1 ing 
Rejseforsikring 
Hangar Keepers 
Bygningsforsikring 
Erhvervsforsikring 

Professionelt Ansvar 
Transportforsikring 

GASERVICE 
G.A. service tilbyder alle former for flyvedligeholdelse 
og CAMO.Vi er i besiddelse af kompetencer og god
kendelser til at udføre Base/Line vedl igeholdelse og 
CAMO på Piper, Cessna, Beech, Zl in, Socata og Par
tenavia, en- og to-motors, samt både mindre og større 
struktur-reparationer. 

Et af vore nøgleord er fleksibilitet.Alle vores ansatte 
er i besiddelse af PPL, og er dermed i stand t il selv at 
udføre testflyvning og afhentning af fly til årligt luftdyg
t ighedssyn, service el ler reperation. Bagefter tilbyder vi 
at bringe flyet ti lbage til dets base. Endelig gør vi vores 
yderste for at kunne komme flyvende og dermed stå til 
rådighed, når behovet er der. 

General Aviotion Service ApS 
Lufthovnsvej 44 

4000 Roskilde 
tit.: 71 170 180 

W'e keep our cusfomers flyinq 

•·. ~ 

DAO Aviation AS 
Copenhagen Airport Roskilde 
Hangarvej Hl 
4000 Roskilde 
Phone: + 45 46 19 12 19 
www.dao.dk 



- kommer på vingerne igen 

Som de fleste læsere er bekendt med, 
fik FLYV problemer med "brændstof
tilførslen" i efteråret 2012, hvorefter 
det gamle blad "nødlandede" og blev 

slæbt ind i KDAs hangar i Roskilde. 
Efter måneder på jorden har "tek
nikere" fremskaffet reservedele og 
arbejdet i døgndrift på at få liv i det 
gamle blad, og som du ser, er det lyk
kedes! 

FLYV har siden 1928 spillet en vigtig 
rolle som bindeled mellem piloter, 
teknikere og en masse andre men
nesker, der på den ene eller den 
anden måde beskæftiger sig med 
flyvning. For gennem FLYV har v i i 

8S år kunnet fortælle hinanden om 
vore flyveoplevelser, udover at vi 
også har kunnet fortælle omverdenen 
om, hvad vi foretager os, når vi flyver, 
eller på anden måde beskæ ftiger os 
med flyvning. 

Vinteren 2000-2001 rejste jeg rundt 
i New Zealand i et halvt år, hvilket 
blandt andet fø rte til en masse artik
ler i FLYV om flyvning i det skønne 
land Down Under. 

I det sydligste af landet mødte jeg 
en pilot, der kort tid inden var flø-
jet turen fra sydenden af Sydøen til 
"Auckland Island" og hjem igen. På 
spørgsmålet om hvorfor han dog fløj 
seks timer ud over åbent hav i en lille 
flyvemaskine for at tage billeder af 

en øde ø, der var så lille, at der ikke 
engang kunne lande et fly, lød svaret: 
"Because I can". 

På samme måde kan man med rette 
spørge: Hvorfor genoplive FLYV? Mit 
svar er det samme: Fordi vi kan! 

At genoplive et magasin som FLYV er 
lidt af en mundfuld, og der er da også 
kastet rigtig mange timer i projektet 
siden november 2012. Men når re
daktion og trykning er "outsourcet" 
til en halveksotisk ø i det sydlige 
Kattegat, og en masse læsere af FLYV 
bidrager med inspiration til spæn
dende artikler og flotte hilleder, (eller 
færdiee ;irtikler oe hi lieder), så h;ir 
FLYV gode chancer for at overleve. 

PROFESSIONEL HJÆLP 

Når man kaster sig ud i en opgave 
som denne, opstår der af og t il mulig
heder, man ikke havde foresti llet sig. 
Gennem årene på Samsø Flyveplads 
har jeg samarbejdet med fotojour
nalist Casper Tybjerg og hans kone 
Karina, når de har afholdt fotokurser 
på Samsø. 

Sammen har Casper og Karina skre
vet masser af artikler og bøger, og da 
jeg ringede til dem omkring et par 
spørgsmål til det computerprogram, 
FLYV strikkes sammen i, blev jeg 
invi teret til at besøge dem i Aarhus. 
Enden på det besøg blev, at Karina 

Rune Balle 
Redaktør O d . 

'8 u :giver af FLYVfi 
ra 2013 

Født i Odense 1967 
A-cert. / PPL 1991 
Cand. scient. i an tro 
CPL i New z I po/ogi Kbh. 1999 
CP! · ea and 2003 

. i Danmark 2004 
F!yv"p/adschefpå Sa . 
Flyveinstruktør 200 msø siden 2004 
Søf/,, r t· S 

1'J a tng Canartn 2012 

påtog sig opgaven at finpudse på 
layoutet, hvilket letter mit arbejde 
ENORMT, fordi jeg så kan koncentre
re mig om at skrive, fotografere samt 
"grov-layoute", og overlade den ende
lige færdiggørelse af FLYV til kyndige 
hænder. 

DETTE NUMMER AF FLYV 

Jeg håber, I bliver så glade for, hvad I 
ser i dette første nummer af det nye 
FLYV, at I bakker op om denne og 
kommende udgivelser. Det kan I gøre 
ved at abonnere på FLYV og ved at 
skrive til mig med ris, ros, kommen
tarer og forslag til emner, I ønsker at 
læse om i FLYV. (redaktion@flyv.dk) 

Løssalgsprisen bliver 58,50 kr. pr. stk. 
og et års abonnement med otte udgi
velser koster 390 kr. Magasinet kan 
købes hos www.aeropartner.dk 

Jeg vil til slut i denne indgangsbøn 
takke KDA's generalsekretær Anders 
Madsen og bestyrelsen i KDA, samt 
en lang række positive medlemmer i 
KDA-unionerne, for opbakning til at 
få HYV i luften igen. 

God læselyst! 

Rune Balle 
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Disse år står i forandringens tid. Der 
er næsten ikke noget, der er som det 
plejer at være. Masser af ting, masser 
af regler og forhold bliver ændret. 
Også flyvningens rammebetingelser 
og kommunikationsformen. En af de 
helt håndgribelige ting, som er foran
dret, sidder du med i hånden - FLYV. 
FLYV er genopstået efter en tur "på 
værksted", som redaktøren forklarer. 
Den nye redaktør er en ildsjæl ved 
navn Rune Balle, som mange jo sik
kert allerede er bekendt med. Det er 
en dejligt at se, hvordan "den hellige 
ild" kan brænde for en ide - og til 
sidst ende med at realisere den. 
I uel muue, ne !>dlllfunu, hvu, Lie, e, 
mange mennesker og organisationer, 
der har til opgave at informere, og 
hvor produktet reelt er information 
- der er det vigtigt med et sted hvor 
informationerne kan placeres og gøre 
gavn - både som nyttig viden, men 
også som fornøjelse. Det"nye" FLYV 
kan forhåbentlig være et sådant sted, 
der indeholder begge dele. Uanset om 
det kommer til dig på papir eller som 
en digital publikation. 
I fo randringens tegn står også masser 
at medlemmers certitikater. De nye 
EASA FCL (Flight Crew Licensing) 
regler træder i kraft i Danmark den 
8. april i år. Det betyder, at alle i løbet 
at tre år skal have alle rettigheder og 
cer tifikater konverteret til EASA-ret
tigheder og certifikater. En kæmpe 
opgave for Trafikstyrelsen - og en 
stor ændring for mange certifikat 
indehavere. De nye regler strammer 
vilkårene for f.eks. kunstflyvning, 
som fremover kræver en tilladelse el
ler rating - ligesom bjergflyvning. Til 
gengæld indføres der også et Euro
pæisk certifikat for mindre fly, det 
såkaldte LAPL (Light Aircraft Pilot 
License ), der dækker fly op til 2000 
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DRIVKRAFTEN 
ER ILDSJÆLE 

kg MTOM. Men her er det muligt på 
en enklere måde at gå fra en kategori 
til en anden - f.eks. fra motorfly t il 
svævefly eller omvendt. Der gives 
nemlig merit ( overførsel af erfaring) 
for opnået erfaring på en betydelig 
bedre måde end t idligere. Derudover 
indføres en LAPL-medical, som har 
lempeligere krav på nogle punkter, og 
som har længere intervaller mellem 
fornyelser. Til gengæld giver den nye 
LAPL-medical ikke mulighed for at 
udvide rettighederne til f.eks. PPL, 
SPL eller BPL, som stadig kræver en 
ICAO Class Il medical, som vi kender 
det i dag. 
Vi hilser generelt de nye regler vel
kommen. Men for fortsat at kunne 
uddanne piloter kræves nu en god
kendelse som Approved Training 
Organlzatlon (ATO). For at få en 
godkendelse skal der foreligge for
skellige dokumenter eller håndbøger. 
En for uddannelse, den såkaldte 
Training Manual (TM), en Operations 
Manual (OM) og en Organisation 's 
Management Manual (OMM). Den 
sidstnævnte findes ikke hos alle or
ganisationer som sådan. Det kunne 
være en "showstopper" for flere af 
medlemsorganisationerne, og det 
kunne være en hindring for at kunne 
fortsætte med at uddanne piloter. 
Derfor besluttede KDA's uddannelses
udvalg at udvikle en sådan håndbog. 
Dette arbejde er nu udført, og den 
såkaldte ATO-håndbog (OMM) stilles 
t il rådighed for KDA's medlemsorga
nisationer, når Tratikstyrelsen ha r 
godkendt den. Igen et stykke arbejde, 
som for størstedelen er udført af fri
vill ige med administrativ assis tance 
fra sekretariatet. Men det forventes, 
at den generiske håndbog kommer til 
at spare medlemsorganisatione rne 
for megen tid og mange penge til en 
nødvendig godkendelse. 
Og på endnu et sted har de frivillige 
slået til. Det er på sprogtestområdet. 
Det strømmer ind med sprogtest-

dokumenter fra hele Danmark i disse 
uger, hvor KDA's frivillige sprogas
sessorer nu gennemfører mange 
sprogtest på medlemmerne - og det 
"koster gratis". Det skal forstås på den 
måde, at sprogassessorerne naturlig
vis forventer at blive vel modtaget, 
når de kommer ud i klubberne og 
på flyvepladserne - og måske endda 
få dækket deres rejseomkostninger, 
men det er altså en stor frivillig ar
bejdsindsats, der bliver givet. Så en 
sprogtest for et KDA-medlem er der
for billig eller helt gratis. I flere Euro
pæ iske lande ved vi, at en sprogtest 
koster mellem 1.200 kr. og 2.500 kr. 
Så det samlede beløb medlemskred
sen, der har brug for radiocertifikater 
og dermed en sprogtest, sparer pas
sere ihvertfald en million kroner for 
KUA's medlemmer, og det overstiger 
KDJ\'s samlede kontingentindtægter 
på et helt år. 
Derfor er det naturligvis ærgerligt, 
hvis debatten om vores organisation 
handler om betaling og kontingent
kroner. Uden en vis økonomi og 
kontingentindtægter kan KDA ikke 
fungere - og hvis opgavemængden, 
der skal løses også stiger, så kan det 
ikke undgås, at udgifterne følger med. 
Men det er et politisk anliggende, 
som jeg vil lade ligge og trygt overla
de til dem, der beslutter det, nemlig 
KDA's medlemmer og deres valgte 
bestyrelser. 
Til s idst skal der lyde et stort tillykke 
til Rune Balle med det nye FLYY, som 
i stor grad vil beskæftige sig med de 
nære ting og vore venner i luften -
uanset hvad der holder dem oppe. 

Anders Madsen 

Generalsekretær 
Kongelig Dansk Aeroklub 
Danmarks Luftsports-Forbund 
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I efteråret 2012 blev det besluttet at 
lukke FLYV pga. økonomi, og fordi et 
flertal af beslutningstagerne var af 
den overbevisning, at tiden var løbet 
fra FLYV, fordi hjemmesider, SMS'er 
og e-mails kan udbrede de nødvendi
ge informationer billigere end FLYV. 

Der er ingen tvivl om, at informationer 
kan udveksles langt hurtigere med en 
e-mail eller SMS, end når de skal skri
ves, redigeres og udgives i et blad. 

Grunden til, at FLYV genopstår, er 
derfor ikke, at elektronikken ikke 
er god nok til at viderebringe infor
mationer, men at et blad som FLYV 
kan andet og mere end nyhedsbreve, 
e-mails og SMS'er: 

FLYV kan skabe samhørighed 
og give oplevelser på tværs af 
"faggrænser"! 

En meget stor andel af FLYVs læsere 
har flyvning som en fritidsinteresse, 
og vi flyver eller beskæftiger os med 
flyvning, fordi flyvning er en interes
se, vi dyrker, når vi har tid til det. 

Med andre ord afsætter langt de fle
ste af FLYVs læsere tid til at beskæf
tige sig med interessen, og derfor er 
det ikke strengt nødvendigt at alle 
informationer leveres i form af korte 
nyhedsbreve. For formålet med at 
beskæftige sig med flyvning handler 
ikke om at opnå effektivitet, som i en 
virksomhed, men om OPLEVELSER! 

På samme måde som der er stor for
skel på i al hast at snuppe en pizza og 
en sodavand, og i ro og mag at nyde 
et veltilberedt måltid og en flaske 
god vin, er der stor forskel på at få 
nødvendige informationer gennem 
korte nyhedshreve, og på at få OPLE
VELSER gennem at tage del i andres 
oplevelser. 

På trods af at vi omgiver os med et 
væld af TV-kanaler og hjemmesider, 
udgives der et utal afblade og maga
siner om alt fra pleje af akvariefisk 
til astronomi. Alle disse blade og ma
gasiner udgives, fordi vi mennesker 
ikke kun har brug for mad og drikke 
samt tag over hovedet og en seng at 
sove i, men også OPLEVELSER. 

FANTASTISKE OPLEVELSER 

Flyvning er fantastisk! Det er fan
tastisk at kunne sætte sig i et fly 
og starte motoren for at rulle ud til 
en startbane, give motoren gas og 
lette fra jorden. Det er fantastisk at 
sidde i et svævefly og mærke wiren 
strammes, mærke accelerationen og 
at stige mod himlen, for et øjeblik 
senere at udløse wiren og svæve. 
Det er fantastisk at opleve døren gå 
op, for et par sekunder senere at se 
Llel Ily man saJ i fursvinJe over sig, 
for øjeblikke senere at svæve i en 
faldskærm. Det er fantastisk at sidde i 
en helikopter og lande på en klippeaf
sats, hvor ingen andre flyvemaskiner 
kan lande. Det er fantastisk at bruge 
en kold og våd vinterdag på at op
leve fantastiske flymuseer, og det er 
fantastisk at sidde i aftensolen på en 
flyveplads og nyde en grillet bøf og et 
glas rødvin, imens der ævles flyvning 
med gode venner. 

Alt det - og meget meget meget mere 
- er fantastisk, og det er fantastisk 
spændende at tage del i andres ople
velser og blive inspireret. 



HVEM ERVI -
... alle os der interesserer os for flyvning, 
og hvad kan vi gøre for hinanden? 

Det er lige nøjagtig, hvor FLYV kan 
gøre en kæmpe forskel. For gennem 
FLYV kan vi dele oplevelser, som vi al
drig ville dele dem gennem hjemme
sider eller e-mails, fordi historie rne 
præsenteres, så det er en helt speciel 
oplevelse at sidde og læse dem i et 
gennemarbejdet blad. 

INSPIRATION 

Formålet med det nye FLYV er derfor, 
at a lle vi, der interesserer os for 
flyvning, ~kal kunne finde nogeL de, 
er interessant i FLYV, både om vores 
egne specialinteresser, men også om 
"de and re". 
Med andre ord skal jeg som motorfly
ver have "aha'oplevelser" af at læse 
om ballonflyvning, svæveflyvning, 
paragliding osv osv, mens "de andre" 
også gerne skulle have "aha-oplevel
ser" af at læse om motorflyvning. Vi 
deler alle luften, vi flyver i, og derfor 
skal vi kunne glæde os over hinan
dens oplevelser, d er kan inspirere os, 
ligesom vi kan inspirere de andre. 

FLYV ER UUNDVÆRLIG 

Netop det - at kommunikere på tværs 
af interessestærer eller "fag-grænser" 
- kan og skal de enkelte klubber og 

unioners hjemmesider ikke, og netop 
derfor er FLYV så uundværlig, hvad 
enten man vælger at få den bragt til 
postkassen af et postbud i fin uni
form, eller man - på lidt længere sigt 
- vælger at spare papir og porto, for 
at få FLYV tilsendt med lysets hastig
hed og læse det på "lesebrett", som de 
siger i Norge. 

PRÆSENTATION 

Når vi nu starter helt forfra med det 
nye FLYV, e, JeL inLere~~dllL dl ~e µå, 
hvem der er aktive inden for flyvning, 
og hvem der derfor er målgrupper for 
FLYV. 

Så HVEM er vi, os der har vores sær
interesser . . . eller sære interesser ... 
inden for svæveflyvning, hanggliding 
og paragliding, ultraletflyvning, bal
lonflyvning, motorflyvning, helikop
terflyvning og modelflyvning? 

Det synes jeg som redaktør er rele
vant i første udgave af <lel nye FLYV. 
Derfor har Jeg stillet 10 mere 
e ller mindre skarpe spørgsmål, der 
naturligvis giver mere eller mindre 
mening, men også viser lighP<lPr og 
forske111gheder. 

FLYV spurgte unionerne: 

1. Hvor længe har I eksisteret? 

2. Hvor mange medlemmer er 1? 

3. Hvordan er kønsfordelingen? 

4. Hvordan er a ldersfordelingen? 

5. Hvad koster et medlemskab? 

6. Hvad koster et certifikat ca.? 

7. Hvad koster en flyvetime? 

8. Hvilke vinterakt iviteter har I? 

9. 13liver medlemmerne i årevis, 
eller er der mange korttids-
medlemmer? 

10. Hvad kan det nye FLYV gøre tor 
netop jeres aktivitet? 

Se svarene i FLYV ! 



UL-flyvning 

DULFU svarer: 

1. Unionen startede i 1980. 

2. Vi har ca. 550 medlemmer. 

3. Plest mænd, men næppe over 5% kvinder. 

4. Aldersfordelingen er ikke opgjort, men gennem
snitsalderen er antagelig næsten lige så høj som i 
andre luftsportsgrene. 

5. Medlemskab koster 750 kr. årligt til DULFU. Her
udover til klub og KDA. 

6. Et certifikat ca. 25-35.000 kr. 

7. En flyvetime koster 450-550 kr. 

8. Om vinteren har vi bl.a. temamøder rundt om i 
landet. 

9. Medlemmerne bliver i årevis og der er ikke man
ge korttidsmedlemmer. 

10. FLYV vil kunne styrke vores aktiviteter. 
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Ballonflyvning 

DANSK BALLONUNION svarer: 

1. Unionen blev stiftet i 1981. 

2. Vi er 53 A-medlemmer (piloter) og 78 I-medlemmer 
(interesserede). 

3. I<ønsfordelingen er 07% mænd og 13% kvinder. 

4. Aldersfordelingen ukendt, men generelt over 30 år, 
men flertallet i 50-60 års alderen. 

5. Medlemskab koster 450 kr for A-medlemmer plus 
KDA kontingent. I-medlemmer: kr. 150. 

6. Et certifikat koster 20-40.000 kr. afhængigt af, om 
eleven uddannes på sin egen eller på instruktørens 
ballon. 

7. En flyvet ime koster ca. et par tusinde danske kroner 
plus/minus et eller andet. 

8. Om vinteren hygger vi os inden døre, indtil frosten 
sætter ind, og et højtryk lægger sig over Danmark 
med fuld sol og snedækket landskab. Så finder vi 
ballonerne frem og får pustet noget varm luft Ind I 
hylstrene, hvorefter vi nyder at drive hen over de hvi
de snedækkede landskaber. Fantastisk oplevelse! 

9. Medlemmerne bliver i årevis, og vi har ingen kort
tidsmedlemmer. Flere af stifterne fra 1981 er fortsat 
aktive medlemmer. 

10. FLYV vil kunne bringe nogle gode og fængslende 
artikler om ballonflyvning, der kan få flere flyve
interesserede til at dyrke sporten. 



Motorflyvning 

Dansk Motorflyver Union svarer: 

l. DMU har eksisteret siden 1982. 

2. Vi er ca. 1100 medlemmer. 

3. Kønsfordelingen er ikke registreret, men flest 
mænd. 

4. Aldersfordelingen kendes heller ikke. 

5. Medlemskab afDMU koster 520 kr. årligt Dertil 
kommer KDA kontingentet. 

6. Udgiften til et certifikat kan variere en del. I 
klubregi Registered Facility, baseret på minimums
timekravet, ligger det på ca. 70.000 kr. 

7. En flyvetime koster fra 700 kr. og opefter og er me
get varierende, afhængigt hvad der er medregnet, 
flytypen og ejerskabet m.m. Typisk 700-1.500 kr. 
for en PA28 / Cessna 172. 

8. Om vinteren har flyveklubberne, der er tilknyttet 
DMU's forskellige vinteraktiviteter, bl.a. foredrag, 
teoriundervisning, radiokurser m.m. DMU tilbyder 
klubbesøg hvor vi bl.a. orienterer om vores aktivi
ter, og hvilke Interesse vi varelager fm flyveklub
berne og deres medlemmer. 

9. Langt de fleste medlemmer bliver i årevis. 

10. FLYV vil kunne formidle spændende artikler med 
relevant motorflyvningsstof, øge interessen for 
flyvning og virke som et tværfagligt forum for 
dansk fritids-/GA flyvning. 

Veteranflyvning 

KZ og Veteranflyvekluben svarer: 

1. KZ & V har eksisteret siden 1969. 

2. Vi er ca. 600 medlemmer. 

3. Kønsfordelingen 99% mænd. 

4. Aldersfordelingen er 90%, der er over 50 år. 

5. Medlemskab koster 400 kr. om året. 

6. Et certifikat ca. 75.000 kr. 

7. En flyvetime kan gøres for ca. 400 kr. i en 
Piper Cub, og så der det opad derfra. 

8. Af vinteraktiviteter har vi bl.a. kurser i flybyg
ning og flyrestaurering. 

9. Medlemmerne i KZ & V er meget trofaste, og 
der er ikke mange korttidsmedlemmer. 

10. Vi udgiver selv et - efter vor mening - kvali
tativt blad. Det gode ved FLYV før var, at va
riationen i stoffet var stor. Der er ikke mange 
fra KZ&V, som ønsker at abonnere på et blad, 
som udelukkende handler om svæveflyvning 
og små nye plasticfly. 
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Kunstflyvning 

Kunstflyverunionen svarer: 

1. Kunstflyver unionen har eksisteret siden 7. 
november 1970. 

2. Pt. er der 39 medlemmer. 

3. Kønsfordelingen er sådan, at der er 3 kvinder. 

4. Aldersfordelingen er jævn fra 25 år og op efter. 

5. Medlemskab koster 475 kr. årligt. 

6. Iflg. de nye EASA regler kræver en Aerobatic
rating minimum S flyvetimer plus instruktion. 
Reglerne indføres den 8. april 2013. Efter den
ne dato må man ikke udøve kunstflyvning uden 
en rating! 

7. En flyvetime koster omkring 2.000 kr. hos 
LenAir ved Lennart Wahl i en Super Decathlon 
og omkring 3.000 kr. i en Marchettti SF260. 

8. Om vinteren har vi landsmøde og julefrokost i 
november og oftest et dommerkursus tidligt om 
foråret. 

9. Medlemmerne bliver i å revis, og der er ikke 
mange korttidsmedlemmer. 

10. FLYV kan gøre power- og gliderpiloter opmærk
somme på kunstflyvning som en tilgængelig 
sport og derved tiltrække flere medlemmer. 
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Svæveflyvning 

Svæveflyveunionen svarer på spørgsmål 10, og resten 
var til at finde på unionens hjemmeside: 

1. Svæveflyverunionen har eksisteret siden 5. okt 1934. 

2. Ifølge DIF var der i 2010 1793 medlemmer. 

3. Ud af 1793 medlemmer var der i 2010 102 kvinder. 

4. Aldersfordelingen var sådan at godt 1 SOO c1f 1793 
medlemmer var over 25 år. 

5. Prisen på et medlemskab varierer fra klub til klub, og 
varierer efter hvor meget man vil. Et sted mellem 300 
og 600 kr. om måneden er ikke helt ved siden af. 

6. Hvad et svæveflyvercertifikat kostP.r ;ifhæneP.r af 
mange faktorer, men som udgangspunkt er det 
indeholdt i medlemskabet. Se de enkelte klubbers 
hjemmesider. 

7. Hvad en flyvetime koster varierer med, hvor aktivt 
man får brugt sit medlemsskab. Motorsvævere koster 
fra godt 200 kr. pr time. 

8. Om vinteren er der teori og vedligeholdelse af grej 
samt klubarrangementer. Mange rejser til koldere 
eller varmere lande for at flyve. 

9. Medlemmerne bliver i årevis, og der er ikke mange 
korttidsmcdlemme1~ 

10. Lars Agesen-Pach svarer: Vi vil fra Dansk Svæveflyve 
Union støtte op omkring det nye FLYV i det omfang 
det er muligt at gøre dette uden at komme i konflikt 
med det nye nordiske samarbejde. Vi har naturligvis 
ikke noget Imod en markedsføring af det nye FLYV 
over for også svæveflyvere og svæveflyveklubberne, 
men skal her slå fast, at Nordic Gliding & Aviation 
Magazine bliver vores nye "klubblad". (Et spændende 
svensk-norsk-dansk samarbejde, som vi kommer til 
at høre mere om til foråret). 



,, 

Paragliding 

Dansk Hangglider og Paraglider Union svarer: 

1. Unionen blev etableret i 1976 og fungerer som 
paraplyorganisation for danske hangglider- og 
paragliderklubber. 

2. Der er ca. 1000 medlemmer fordelt i 25 klubber i 
Danmark og i Grønland. 

3. Kønsfordelingen svarer til mange andre luftsports
grene, hvilket vil sige langt flere mandlige aktive 
end kvindelige. 

4. Aldersfordelingen er sådan at der er mange unge. 

5. Prisen på medlemskab er 4-600 kr. årligt. Derud
over kommer udstyr til hangglider eller paraglider. 

6. Prisen på et certifikat afhænger af mange faktorer, 
men se de enkelte klubbers hjemmesider. 

7. Hvad en flyvetime koster er lidt svært at beregne, 
men en vinge kan holde i mange år. 

8. Der flyves hele året, selvom de er mest aktive om 
sommeren. 

9. Mange medlemmer bliver i årevis. 

Faldskærm 

Faldskærmsunionen har ikke haft tid til at svare, 
men fra hjemmesiden og en springer fra Aarhus 
Faldskærmsklub lyder det at: 

1. Unionen blev etableret i 1963 dvs. for 50 år 
siden, og der er 22 klubber. 

2. Der er ca. 2500 aktive springere. 

3. Kønsfordeling: Alt for få kvinder, men et kvalifi
ceret gæt er omkring 10 %. 

4. Aldersfordelingen er meget spredt. Mange unge, 
men også nogle ældre, en enkelt på 86 år! 

5. Medlemskab koster typisk 14-1.500 kr. årligt 
eller 4-500 kr. i kvartalet. 

6. Prisen på et certifikat er 5-6.000 kr., for der skal 
minimum 40 spring til a' ca. 140 kr. 

7. Når man har certifikat, kan man springe for 180 
- 200 kr. Prisen afhænger dog af, hvor mange 
der springer fra samme fly, og hvor højt flyet 
skal op. Men det ligger deromkring. Timeprisen 
er lidt ir relevant, men tager det 5 minutter at 
komme ned fra 4 km, er minutprisen ca. 50 kr. pr 
minut, og det giver så omkring 3.000 kr. pr time. 
Regnes flyveturen med, falder timeprisen dog 
t il omkring 400 kr., men at regne på det på den 
måde er lit.Il fjollel. 

8. Der springes hele året, selvom de er mest aktive 
om sommeren. 

9. Mange medlemmer bliver i årevis, men der er 
også mange korttidsmedlemmer, der melder sig 
ind for at prøve at springe et enkelt spring. 

10. Mon ikke FLYV kan være med til at fortælle om den 
fantastiske sport, og måske medvirke til at skaffe 
piloter selvom det vist ikke er det store problem. 
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Modelflyvning 

Modelflyvning Danmark svarer: 

1. MOK opstod pr. 1. januar 2009 ved fusion af de 3 
daværende modelflyveunioncr: Fritflyvningsunio
nen, Linestyringsunionen og RC-unionen. RC-Unio
nen har mere end 40 år på bagen. 

2. Vi er ca. 3.600 medlemmer. 

3. Vi er fordelt med 99,8% mænd, men de er kønne. 

4. Aldersfordelingen er således, at mere end 80% af 
medlemmerne er 25-65 år: Der er få aklive unge 
desværre. 

5. Almindeligt kontingent koster 600 kr., for de penge 
får du forsikring, Modelflyvenyt, Sekretariatet, 
MDKs hjemmeside og meget mere. Juniorer betaler 
300 kr~ 

6. Et certifikat er ganske gratis og kan tages i de fleste 
klubber~ 

7. Det er svært at sige, hvad en flyvetime koster, og 
nye medlemmer får gratis prøvetimer. Det meste 
flyvning foregår med egne modeler. 
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Holder en model i mange år bliver timeprisen lav, 
mens en styrtet model trækker prisen op. 

8. Om vinteren har vi masser af aktivitet i vore klub
ber, så som indendørsflyvning i haller, byggeaftener, 
kaffemøder, sociale arrangementer som f.eks. gokart. 
Indbyder vejret til det, kan der også flyves om vinte
ren, for vore flyvepladser er åbne. 

9. Vore medlemmerne bliver i årevis, og der er ikke 
mange korttidsmedlemmer. Der er tale om langvarige 
relationer, men med det in mente så forsvinder nye 
medlemmer hurtigt igen, hvis de ikke bliver bidt af 
modelflyvning. Det kræver dog også en vis sum penge 
at komme i gang, hvis man vil flyve større modelfly 
end de små elektriske. 

10. FLYV vil kunne gøre meget, for alt stof om flyvere 
og aktiviteter herom har interesse. Flyv kan være et 
supplemenl Lil vores eget medlemsblad Modelfly
venyt, for FLYV kan åbne vore medlemmers øjne for 
en anden verden. 



Erhvervsflyvning 

De professionelle svarer: 

KDA har ikke nogen union for erhvervsflyvning, men 
gennem årtier har FLYV ikke kun været læst af men
nesker med interesse for fritidsflyvning, men også en 
lang række professionelle eller kommercielle piloter 
og andre faggrupper inden for erhvervsflyvning. Dis
se læsere interesserer sig for, hvad der sker inden for 
flyvning, fordi de arbejder som piloter, kabineperso
nale, mekanikere, flyveledere eller andre fagområder 
inden for luftfart. 

Gennem FLYV kan fritidspiloter i billeder og tekst 
fortælle og vise hvad de foretager sig, men ved at ind
drage de professionelle kan fritidspiloter og andre, 
det inle1e~~ere1 ~ig for flyvning og luftfart, få indblik 
i, hvad der foregår inden for professionel flyvning og 
luftfart. 

FLYV er Danmarks eneste magasin for alle med in
teresse for flyvning, og derfor handler det også om 
taxiflyvning, charterflyvning, ruteflyvning og alle 
mulige andre former for professionel eller kommer
ciel flyvning. Vi deler alle luften, vi flyver i, og selvom 
det er en gammel kliche, så kan man altid finde noget 
kendt i det, man ikke kender, og noget ukendt i det 
man kender. 

Tak for svarene: 

Som det fremgår af denne lille rundspørge, så er vi, 
der er medlemmer af de nævnte unioner, omkring 
10-12.000 mennesker lhvorat nogle er medlemmer 
flere steder), og selvom vi på mange områder er me
get forskellige, vi har et til fælles: Vi interesserer os 
for FLYVNING! 

FLYV har eksisteret s iden 1928, med undtagelse af 
godt tre måneder fra oktober 2012 til midten af fe
bruar 2013, og selvom der er masser af andre steder, 
hvor man kan læse om flyvning, så er der rigtigt man
ge, der har savnet bladet, der forhåbentlig kommer 
til at leve mange år fremover. 

Inden for flyvP.vP.rrlP.nen er der mange, der skriver 
om flyvning, og konkurrencen fra hjemmesider er 
måske en trussel for et trykt blad. Om FLYV overlever 
på papir, eller det med tiden bliver elektronisk, det 
må tiden vise. Vi er dog stadigvæk rigtigt mange, der 
mener, at det at læse et blad eller magasin, som man 
kan bladre i, er værd at kæmpe for. 

FLYV i papirform kan give en helt speciel oplevelse 
af, at være en del af et fæ llesskab og en historie der 
går tilbage til 1928. 

+-
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Veldrevet luftfoto firma sælges 
sammen med Cessna 172 
Skyhawk L (OY-OBV) 

Pga. af sygdom sælges 
veldrevet luftfotofirma sammen 
med tilhørende Cessna F-172 
Skyhawk L. 

Flyet vedligeholdes af Vamdrup 
Airservice som kan kontaktes 
på tlf. 75 58 37 08 for 
yderligere oplysninger (Torben) 
Se også www.planecheck.com 

Aircraft Status list findes på flyvdmu .dk, under køb/salg. OY-OBV har kun fløjet 2915 
timer siden overhaul sept. 2010. Har altid stået i hangar og er udstyret med elektrisk 
indstillelig MT-propel samt transponder mode S 

Pris på flyet er 39.000 Euro eks. moms såfremt luftfotofirma indgår i handlen, kan der 
ske modregning af momsen. 

Der foretrækkes samlet salg af fly og luftfotofirma. 

Kontakt Jan Laursen tlf. 25433295 ABCLUFTFOTO.DK for flere oplysninger om pris for 
luftfotofirma 

www.scantech.aero/ info@scantech.aero / + 45 96 78 02 00 

14 FLYV FEBRUAR 2013 



Rally 100 sælges. 

Priside: 150.000 

Christian Andersen 

AERO-LACK 
Forkæl dit fly med AERO-LACK 

• effektivtplejemiddel til glasfiber, plexiglas 
og acryloverflader samt malede 

overflader 
• nanoteknologi, molekylestørrelse 

< 0,000001 mm3 

• uden silicone 
• UV-beskyttelse 
• 4-faset acryl la kbeskyttelse 
• AEROpartner er importør for Danmark 

1000 ml 

• Har altid stået i hangar. 
• Supergodt vedligeholdt på værksted. 
• Motoren har gået godt 1100 timer. 
• Hangar på Raarup Flyveplads kan 

medfølge for 50.000 kr. 

Mob.: 22 73 33 30 

Normalpris kr. 299,-

Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Telefon 32 202 202 
shop@aeropartner.dk 
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Holstebro Flyveklub er en "tredækker", der samler svævefly, ultralette 
fly og mode/fly i samme forening. For i Holstebro har de taget konse
kvensen af, at vi alle deler samme interesse: 
FLYVNING! 

Tanken om at samle forskellige for
mer for flyvning i samme forening er 
indlysende rigtig, og dybest set er det 
jo også den tanke, der ligger bag KDA. 
Vet.l al stå sammen kan vi støtte og 
inspirere hinanden, alle os der ikke 
kan leve uden at se flyvemaskiner, 
flyve i dem, fotografere dem, læse om 
dem, restaurere eller bygge dem. Vi 
bliver stærkere af at slå ~ammen - og 
hvad vigtigere er, vi får det måske 
også sjovere. 

SIDEVIND 

Flyveplat.Isen ligger lige vest for 
Nørre Felding, og man kører ned 
til den ad en grusvej, hvis man da 
ikke kommer flyvende. Banen ligger 
mere nord-syd end øst-vest, så her 
i vestenvindsbæltet er der en del 

Svævefly! The Moment of Truth! om et øjeblik dage, hvor man må forvente en side
er man 400 meter oppe for enden af en wire! 
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Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

vindskomponent. Vagn Hansen, en 
af modelflyverne, der som ung fløj 
linestyring i København, derefter ra
diostyrede modeller på Djursland, og 
nu ditto I Holstebro, satte perspektiv 
på tingene: "De har et andet forhold 
til vind, her ude vestpå. De kaldet 
der vindstille, når det blæser otte 
sekundmeter!" 

Lærer man at flyve fra Nørre Felding, 
lærer man at håndtere sidevind. Der 
er også træer, specielt i den nordlige 
baneende, så turbulensen over dem 
lærn m;in også at kompensere for. 
Det gør naturligvis skoleflyvningen 
lidt vanskeligere, end hvis vinden 
kommer hen ad en stor åben flade 
med flere kilometer asfalt at lande på, 
men man bliver utvivlsomt en bedre 
pilot af det. 



Ultralet! Mand og kone, Asbjørn og Janni, tager på weekendtur i klubbens ultralette Savannah. 

Modelflyverne holder til på et areal 
vest for den sydlige baneentle. Renl 
lufttrafikmæssigt fungerer pladsen 
således, at der er en radio i svævefly
vernes startvogn, en i wirehenteren, 
en i spillet og så en på modelflyve
pladsen. Modelflyverne holder deres 
modeller på jorden eller i et område 
vest for pladsen, når der foregår star
ter og landinger med 1 :1 -flyene. Det 
har a ltid fungeret til alles tilfredshed. 

FACILITETERNE 

Flyvepladsen har en stor ny hangar 
med tilhørende klubhus, der omfatter 
et stort fælleslokale, soverum (kan 
lejes), briefing-rum med smartboard, 
så dagens vejr og andre informatio
ner kan føres direkte fra pc'en op tå 
tavlen, og så toilet/bad. Der lå faktisk 
svæveflyveblade ude på toilettet! Me
get betænksomt, men det indebærer 
risikoen for, at nogle falder i staver, 
så der kan opstå kødannelse. Jeg var 
nu ikke ude for det. Det er lige før 
bygningerne får en ti l at tænke "luft
havn", så tjekkede ser de ud og min
der bestemt om nogle af de mindre 
luftfartsinstallationer rundt omkring 
i landet, der a ldrig er blevet helt så 

meget lufthavne, som ambitionen har 
været til. Ingen nævnt, ingen glemt, 
ingen trådt over tæerne. 

Bag hangaren er der campingområde 
og hytter. Det amerikanske begreb 
"airpark", hvor man bor og flyver fra 
samme parcel, har jo egentlig eksiste
ret længe i dansk svæveflyvning. Det 
er ikke kun her ved Nørre Felding, at 
man ser hytter på flyvepladsen. En 
af hytternes ejermænd boede faktisk 
kun godt 30 km væk. Hvorfor så ikke 
bare køre hjem, når hangarportene er 
lukket? Men nej, når han - og hvem 
der nu måtte være med fra familien 
- slår sig ned i hytten, er det som at 
lukke døren bag hverdagen og dens 
mange pligter og gøremål. Så er der 
dømt fritid. Hans søn, der er flyttet til 
Aalborg og et arbejde, det kan være 
svært at slippe i tankerne, tager så 
ofte, det er muligt, til Nørre Felding 
metl sin kone. Nogle Lime1 !>enere 
sad jeg med ham i en Duo Discus 800 
meter oppe over Holstebro. "Her tæn
ker jeg ikke på arbejde," sagde han. 
"Hytten, pladsen og flyvningen er mit 
fristed." 

UDVIDELSEN 

Det var svæveflyveme, Jer for ca. 
fire år siden tog initiativ til at udvide 
klubben. 
Medlemstallet steg ikke, og på sigt 
ville ældre medlemmer holde op 
med at flyve. "Det kan jo ikke blive 
ved," som den 82-årige Robert sagde 
til mig. Han har fløjet i klubben i 67 
år. En klub har en kritisk masse - en 
størrelse, der afgør om den er på stal
lingsgrænsen, eller om der kræfter 
nok til at holde den flyvende. 
Klublivet er svæveflyvningens DNA. 
Svæveflyvningen er født i klubbe1~ 
hvor man lavede det hele selv. Fly, 
hangarer, spil, klubhuse. Dette klubliv 
opstod i en tid, hvor man levede det 
meste af sin tilværelse i et lokal
samfund, hvor fritiden ikke bød på 
hundreder af tilbud, og hvor familien 
for mændenes vedkommende ikke 
stillede de store krav om tilstedevæ
relse, hvis der kom vigtigere ting i 
vejen - f.eks. at køre wirehenter eller 
hente en kammerat, der var løbet tør 
for termik 100 km læ ngere sydpå. 
Mange medlemmer var håndværkere, 
som fik deres uddannelse i området 
og blev boende. De begyndte at flyve 
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Cessna 182 i skala 1:4 på mode/flyvepladsen i Nørre Felding. Formationsflyvning over landet. 

som store knejter, og de blev ved, blev 
instruktører, materielkontrollanter -
eller bare S-piloter, der tog deres del 
af det praktiske slæb, som nu engang 
skal laves. 

"Vi har ikke den samme kontinuitet i 
dag," fortalte Erik Leander, formand 
for klubben. "Vi gør skam ellers me
get for at få nye medlemmer. Vi har 
skoleklasser på besøg, stiller fly op 
i gågaden og er jævnligt i de lokale 
meuie1: Vi får også nye, unge meu
lemmer - ikke mange, men nogen da. 
De forsvinder bare igen, når der er 
gået nogle å r, fordi de skal læse i År
hus, Aalborg eller København. Nogle 
væle Pr s!\ fort<;;:it ;it v;prf? m1?dl1?m hos 
os, men det er ikke den samme sta
bile medlemsskare, der brugte hver 
weekend på pladsen." 

Man kan naturligvis sætte s ig ned 
og længes efter de gode gamle dage, 
eller man kan forsøge at følge med 
t iden. I Holstebro tog de udfordrin
gen fra nutidens forandrede forhold 
til familieliv og fritid op. Svæveflyve
klubben var ved at være nede på 30 
medlemmer. Så kan det knibe med at 
få passet både spilvagter, instruktør 
tjans og plæneklipning, for s let ikke 
at tale om at finde begejstrede med
lemmer til at tage sig af det mere og 
mere omfallenue auministrative ar
bejde omkring flyene. 
Således opstod tanken om at udvide 
klubben med ultralette fly. Senere 
også med en modelflyveafdeling. I 
dag har klubben - sådan i runde tal 
- 30 medlemmer i svæveflyvesekti-
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onen, derudover 30 i afdelingen for 
ultralette og 20 modelflyvere. Den 
er med andre ord vokset fra 30 til 80 
medlemmer. Der er tilgang overalt, 
men den er størst i ultraletsektionen. 
Flere flyver både ultralet og svævefly. 

BRANDEN 

Hele denne positive udvikling blev 
udsat for et voldsomt overgreb i 
2009. En pyroman satte ild på han
garen i Nørre Felding. Ved totiden 
om natten så en lastbilchauffør flam
merne og slog a larm, men branden 
kostede foruden hangaren otte fly, 
14 campingvogne, to veteranbiler og 
to hytter. Synet af de sørgelige ud
brændte rester - fly og hangar - var 
vel nok til, at mange ville give op, 
fordele forsikringspengene og be
gynde at dyrke lystfiskeri. Men ikke 
i Nørre Felding. Her blev det starten 
på etableringen a f de fine forhold, 
klubben har i dag med en hangar så 
bred, at man kan køre en Duo Discus 
ind uden at skulle dreje den på skrå, 
så vingespidserne ikke rammer ind i 
et eller andet! 
2009 blev et år med megen slid og 
s læb. Et af klublivets højdepunkter 
er sommerlejren, hvor uer hygges og 
flyves - også med varmtluftballon, 
fordi en sådan gerne kommer på 
besøg. "Det var så primitivt det år," 
fortalte Janni. "Der var næsten ingen 
facilitPtf.r. MPn ciPt skahtP Pt eocit 
sammenhold. Vi var enige om, at det 
skulle lykkes, og det var en rigtig god 
oplevelse." 
Genetableringen var ikke gratis. 
Forsikringen dækkede naturligvis et 

stykke, man der løb mange yderligere 
udgifter på. F.eks. havde det gam-
le kloakanlæg været lovligt t il den 
gamle bygning, men det ville det ikke 
være til en ny. Det kostede 50.000 
ekstra. Det korte af det lange er, at 
klubben måtte finde omkring en mil
lion for at komme på vingerne igen. 

NYE FLY 

Branden satte klubben i den situ
alion, al den skulle bygge sin flåde 
op fra bunden. Som regel udvikler 
en klubflåde s ig gennem årene. Den 
bliver derfor resultatet af mange be
slutninger taget over en rigtig lang 
årrække. Holstebro Flyveklub skulle 
ud at kørP nyt - civs. nyt hrnet, for 
bedre spillede det klaver altså ikke. 

Mest markant på indkøbslisten var 
en Duo Discus T med motor, der kan 
hæves frem fra bagkroppen og give 
højde på, hvis termikken slippe op. 
En motor, der ideelt set - og i mange 
tilfælde - ikke skal bruges, men som 
alligevel gør det mere realistisk for 
svæveflypiloten at have en aftale 
om aftenen. Med Duo'en er vi oppe i 
den nyeste udgave a f et af de to mest 
moderne tosædede svævefly. En DG 
1000 havde også været under overve
jelse, men det blev altså en Duo. Flyet 
giver medlemmer et fly, hvor der seri
øst kan trænes strækflyvning, og som 
man kan flyve på DM-niveau med. 

Naturligvis er flyet populært. "Det var 
en fantastisk fornemmelse at flyve 
ud over landskabet med den sikker
hed, at jeg vidste, at jeg ville kunne 



Vejret ser lovende ud til konkurrenceflyvning, og Dennis tanker 
vand i vingerne, så flyet kan komme hurtigere fremad. 

Mode/fly! Pladsens hurtigste maskine: en elektrisk drevet 
"Ræser Mus'; der med gps er målt til godt 250 km/t. 

komme hjem," fortalte Asbjørn, der 
nu bor i Aalborg, men har holdt fast 
ved klubben. "Sidste år fløj jeg sam
men med min bror fra Nørre Felding 
sydpå mod Herning, videre østpå til 
Århus, hvor vi cirklede over havnen, 
og så hjem nord om Karup. 3½ timer 
uden brug af motor. Men med den 
sikkerhed, at vi kunne være kommet 
hjem under alle omstændigheder." 

Asbjørn mente, at klubben skal lave 
en endnu skarpere flåde. "Lad os 
satse endnu mere på højklasseflyene. 
Lad os sælge Twin'en og skole på Duo 
Discus. Det ser man gjort i England og 
Tyskland. Den skal håndteresander
ledes, end f.eks. en ASK 21, men det 
kan man godt lære. Understellet tåler 
ikke, at eleven dunker det i jorden, så 
mange gange, som en ASK 21's kan 
holde til - det stiller krav til instruk
tøren. Duo'en løber også hurtigere 
op i fart, når man sænker næsen, og 
bremserne er ikke så gode. Hvis man 
ikke disponerer sin landing rigtig, 
kan det give nogle lange gåture, men 
det handler om at lære det fra star
ten. Hvis vi sælger Twin'en og evt. et 
svævefly til, kunne vi måske få råd til 
en selvstartende ensædet. Så har vi 
en topmoderne flåde. Hvem er det, vi 
skal indrette klubben til - medlem
mer, som måske kommer, eller med
lemmer, som allerede er der?" 

Det er et tegn på en levende klub, at 
man hele tiden overvejer, om kursen 
er rigtig! 

MODELFLYVERNE 

Modelflyverne havde også en aktiv 
dag nede i deres ende af pladsen. 
Medlemmernes flypark bar præg af 
den udvikling, der massivt er slået 
igennem i ikke bare dansk, men 
praktisk taget alle landes, modelflyv
ning de sidste 5-10 år. Traditionelle 
brændstofmotorer bliver erstattet af 
el, og modelfly er i stigende grad no
get, man køber stort set færdige. Må
ske skal man lime halefinnen på og 
montere servoerne, men der går ikke 
langt tid fra man har åbnet æsken, 
til flyet er klart. Det er blevet meget 
lettere at kaste sig ud i denne fritids
aktivitet, fordi man ikke først skal 
tilbringe vinteren med at lime pinde 
sammen. Umiddelbart er modelflyv
ning den form for fritidsflyvning, 
hvor man hurtigst og billigst kommer 
til at styre et fly i lu~en. 

Modelflyvningen rummer stadig 
muligheden for, at kreative sjæle kan 
udvikle deres egne konstruktioner. 
Det kan man naturligvis også med 
full-size fly, det er imidlertid så meget 
mere omstændeligt og dyrt. Specielt 
et af medlemmerne i Holstebro, Vagn 
Hansen, udvikler sine egne meget 
hurtige fly og sælger ligefrem sine 
"custom designs" til klubkammera
terne. Generelt er det meget hurtige 
modeller, men han ændrer profilet, 
hvis man vil have nogle brøkdele af 
sekunders længere reaktionstider. 

FLYV spurgte, hvad modelflyverne 
havde ud af at være på en stor flyve
plads ud over, at de er med til at beta
le hele gildet. 

Svaret var klart: Pladsen er fin, men 
så giver det også mulighed for at flyve 
med i ultralette eller svævefly på de 
gunstige betingelser, man nu engang 
har i en klub. Man kan tage med som 
passager og måske lade sig inspirere 
til at prøve selv, hvad enten det måtte 
være svæveflyvning eller ultralet. Man 
kan drive mere end en slags luftsport 
fra samme klub og plads. Interessen 
kan vokse fra modeller til full size - el
ler omvendt. 

ULTRALETTE 

De ultralette fylder mere og mere i 
klubben. I modsætning til traditionelle 
GA-motorfly, skaber de klubliv i den 
forstand, at man lærer at flyve dem i 
klubben, og at man også vedligeholder 
i klubben, selvom de fl este er privat
ejede. Samværet omkring de ultralette 
minder egentlig meget om samværet 
omkring modelflyene i en modelflyve
klub - og et eller andet sted er de jo på 
mange måder en mellemting mellem 
modelfly og traditionelle GA-fly. Med 
en tornvægt på under 280 kg ligger 
en Eurofox stort set præcist midtvejs 
mellem et modelfly og en Cessna 172 
med en tornvægt på 580 kg. 

Ultralette udmærker sig i forhold til 
svævefly ved, at man i klubben må ud
føre - og ikke mindst kontrollere - en 
større del af vedligeholdelsen selv. De 
er dyrere al Oyve I end svæveOyene, 
men langt, langt bil ligere end traditio
nelle GA-fly. Er det godt vejr, kan man 
køre på pladsen og tage sig en tur i en 
ultralet uden at det sprænger noget 
budget. 
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Det har de rigtig gode erfaringen med 
i Holstebro. De ultralette skaber fly
veglæde. Mange flyver både svævefly 
og ultralette. Der kommer stadig nye 
medlemmer i klubben, som starter 
på svæveflyveuddannelsen, men ten
densen er, at flere starter på ultralet
te. 
FLYV fik demonstreret, at en ultralet 
Eurofox sagtens kan trække en Duo 
Discus op. Accelerationen var ikke 
åndeløst hurtig - der var nu også 
sidevind - men da vi først var på vin
gerne, lå stigningen på ca. 1,5 meter 
i sekundet (300 fod i minuttet, hvis 
man er motorflyver!). Det er godt 
gået. Vi taler om ca. 700 kg svævefly, 
400 kg motorfly og 100 hårdtarbej
dende hestekræfter. 

FREMTIDEN 

Den klub, FLYV besøgte på Nørre 
Felding en lørdag i september, var et 
rigtig velfungerende eksempel på, 
hvordan man ved at samle kræfterne 
kan dyrke fritidsflyvning i et område, 
hvor i hvert fald svæveflyverne alene 
ville have vanskeligt ved at holde 
klubben i live på længere sigt. 
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Visionerne er klare: "Vi ønsker hele 
tiden at være i front med at udnytte 
nye teknologier så vores sport på alle 
fronter kan tiltrække og fastholde 
medlemmer i en god klub, hvor man 
også ønsker at tilbringe tid på en 
regnvejrsdag. Vi tror på, ;it på sigt 
smelter de forskellige flytyper sam
men og vi ser en fremtid med selv
start og elektromotorer inden for alle 
flytyper." 

Denne vision rummer både teknik- fa
scinationen - et af flyvningens gamle 
kendetegn - og individualiseringen, 
som er en af tidens trends. Selvstart 
og motoriserede fly imødekommer 
denne. Kunststykket bliver så at få 
klubben til at fungere uden at genmo
dificere svæveflyvningens væsen for 
voldsomt. Motorflyveklubber kan tale 
med om, at medlemmer praktisk taget 
aldrig mødes udover juleafslutningen 
med gløgg og æbleskiver. Der findes 
en latent modsætning mellem sam
menhold og individualisme. 

"Den største udfordring for en klub 
i dag, er at skaffe hænder," sluttede 

klubbens formand, Erik Leander. "Vi 
klarer godt nok at få nye medlemmer, 
men det er ikke altid let for folk at få 
tid til også at deltage i græsslåningen 
og andre praktiske ting. Det bliver 
heller ikke bedre af, at der er kom
met så mange afgifter og så voldsomt 
papirarbejde omkring svæveflyvnin
gen." 

Har svæveflyvningen i sin traditio
nelle form en fremtid? "Vi har succes 
med samle flere former for flyvning 
i vores klub," svarede Erik, "og det 
gavner os alle, men på længere sigt 
- f.eks. 25 år eller mere - kan jeg da 
godt frygte, at svæveflyvningen bliver 
en rigmandssport med professionelle 
instruktører, hvor dem, der har råd, 
betaler sig fra alt det, der i dag forgår 
på frivillig basis." 

Det hele kommer an på, hvad folk i 
Danmark vil med deres liv og fritid. 
Men indtil videre flyver de godt vi
dere i Holstebro Flyveklub - en klub, 
der omstillingsparat evner at tilpasse 
sig GA-flyvningens vilkår i det nye 
årtusind. 

HOLSTEBRO FLYVEKLUB 

Grundlagt: 1944 

Aktive medlemmer: 80 

Flyveplads: Nørre Felding 

Banelængde: 950 meter 

Klubflåde: 

2-sædede svævefly: Grob Twin III 

Duo Discus T 

1-sædede svævefly: Astir es DG-300 

Motorsvævefly: 

Ultralette: 

SF-25C Motorfalke 

Savannah !PC 



Klubbens første navn var Struer Svæveflyveklub, og 
dens første fly en SG 38, som blev bygget under krigen. 
En del af klubben kam aldrig op at flyve. Den fraktion 
var i virkeligheden en modstandsgruppe, der havde 
brug for et alibi for at være hjemmefra om aftenen. 

En stor del af klublivet i 40'erne og S0ierne gik med at 
bygge ag vedligeholde fly. 

En stor forbedring: viren bliver trukket ud med hest. 
Indtil da havde der været tre mand om det. 

Klubbens 2G i 1957 - "et mægtigt skridtfremad, fordi 
vi nu havde tosædet skoling,,'' fortalt'e Robeti'. 

Der graves et hul, som dækkes af en bræddestruktur 
og en presenning. Kald det evt. en hangar! 

ROBERTS FOTOALBUM 

"5G38 brænder (Skanda
le!) 1955" stod der bag 
på dette billede. Robert 
tilføjede: "Demokrati er 
ikke altid godt. Der var 
flertal for at smide den 
på Sankt Hans-bålet. 
1200 arbejdstimer gik op 
i flammer på 1½ minut. 
Cellulose/ak b1ænde1 
godt. ingen var interes
serede i det gamle fly 
længere." 

Et af dagens fine indslag var, at Robert havde taget gamle bil
leder fra sit fotoalbum med. "Det var sjovere dengang;' mente 
han "Det var en pionertid. Ånden var en anden." Pionertider 
er altid spændende, og flyvning i frisk lufl har stadig sin helt 
egen charme. Men det store arbejde med at vedligeholde 
træflyene, og de korte flyveture, hvor man måtte have sekun
derne med for at kunne se forskel på flyvetiden fra start til 
landing, vil dagens svæveflyvere næppe ønske at bytte med. 
Timerne i et højtydende moderne svævefly, hvor man kom
mer langt omkring i landet, har også deres charme. 
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Dansk flyhistorie på film 

Peter Zeuthen fra Visual Story og Anders Dencker 

Christensen fra Dansk AV Produktion vil 

producere en 40-45 min. dokumentarfilm om de 

danske KZ-fly og deres to konstruktører, Viggo 

Kramme og Carl Gustav Zeuthen. 

Filmen bliver til på basis af arkivfotos, origina lt 16 

mm filmmateriale samt nye luft-ti l- luft optagelser 

af flyene og scener fra KZ-m iljøet . Filmen 

fortæller historien gennem interviews med 

konstruktørernes fam ilie, KZ-piloter og andre 

relevante personer i miljøet omkring flyene. 

Handlingen i denne dokumentarfilm følger en 

tidslinie fra tilblivelsen af Skandinavisk Aero 

Industri i 1937 til afslutningen af produktionen i 

1957. Historien knytter an til nutiden, hvor KZ

flyene er en vigtig del af en veteranfly kultur, som 

hjælper med at bevare flyene i flyvedygtig stand. 

Som en del af fortællingen kommer vi tæt på de 

to designere, som drømte stort, arbejdede hårdt 

og oplevede succes og morlgr1ng i Pn omc;kiftPlig 

periode. Mange af de smukke KZ fly er stadig på 

vingerne, hvilket er et vigtigt budskab i denne 

historie. Vi møder nogle af de mennesker, som 

arbejder med at vedligeholde de gamle fly i dag 

og dermed sikrer, at fremtidige generationer også 

vil opleve de smukke fly i luften. 
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Filmen vil blive distribueret på DVD i danske, 

engelske og tyske sprogversioner og vil desuden 

omfatte en booklet med uddybende information 

om flyene. 

Finansieringen af filmprojektet, som forventes at 

koste ca. 400.000. kr, foregår utradit ionelt ved 

hjælp af såka ldt "crowdfunding". Det er en 

økonomisk metode til at indsamle penge til 

projekter gennem små og mellemstore bidrag fra 

individuelle personer og firmaer. 

Crowdfundingen til dette filmprojekt foregår fra 

filmens hjemmeside www.aircraftst ory.org, hvor 

du kan holde dig orienteret om projektet og yde 

dit bidrag. 

Hvis projektfolkene når at få bindende t ilsagn om 

alle de nødvendige økonomiske midler inden 

deadline 1. j uni 2013, v il bidragydernes kreditkort 

blive debiteret for de lovede beløb ved fristens 

udløb. Hvis de ikke når i m~I, hliver ingen penge 

trukket. 

Filmen i DVD-version med tilhørende booklet vi l 

være klar ti l distribution i december 2013, og 

bidragyderne vil modtage deres fordelspakke alt 

efter bidragets størrelse. Se mere om de 

forskellige bonus-pakker og følg projektet på 

www.aircraftstory.org 



PiperWarrior (tunet I 60HP) udlejes fra 
Kalundborg I-lyveplads. 
Kontakt Kalundborg Aviation for pris mv. 
5929 I 326 - aviation@mail.dk 

Kalundborg Aviation tilbyder vedligeholdelse og 
reparation af en- og to-motors stempel motor fly. 
Vi har EASA Part-145 maintenance & CAMO 
godkendelse samt en national godkendelse til 
reparation af Annex li fly. 

IS~ ~UHDBORG 
L ~ VIATION 

r 

I 
\ 

fOfO-KURSUS MED fOfOGRAf CASPER fYBJERG 
Kom med på et inspirende 
fotokursus og bliv skarpere til at 
lave billeder på land og i luften. 
Afholdes på Samsø Flyveplads 
i FLYV-ind weekenden d. 29. og 
30. juni 2013. 

Pr·is inkl. ovemalning og for-plej
ning: I .500 kr: pr deltager: 
Maks. 18 deltagere. 

Deltaget·krav: 
Sµejlr·erlekskarner-a! 

TT F fbTos KOL EN Tilmelding på 40 16 40 44 eller redaktion@flyv.dk 

I 
I 

- _______,/ 
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Kort før jul hlev rlen første Redbird 'Juli flight" simulator i Skandinavien 
installeret og taget i brug hos flyveskolen lkaros Fly i Roskilde Lufthavn. 

Tekst og foto: Rune Balle 

En Redbird simulator er beregnet til 
både VFR og instrumentflyvning, og 
den første Redbird, der er certificeret 
i Europa, står på en flyveskole i Polen. 
Da der flyves på samme regler i Polen 
som i Danmark forventer Ikaros Fly, 
;it <;im11l;itorPn også vil blive certifice
ret i Danmark. Det kunne medføre, at 
op til 35 timers simuleret "full flight" 
skoleflyvning vil kunne logges i for
bindelse med instrumentskohng. For 
flyveelever vil det give en betragtelig 
besparelse i forhold til at flyve en 
"rigtig" flyvemaskine ... og som en 
ekstra bonus s lipper man for aflys
ninger på grund af tåge, kraftig vind 
eller is i skyerne! 
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TESTFYVNING 

Som certificeret pilot med erfaring i 
flyvning med rigtige flyvemaskiner er 
m;in naturligvis skeptisk over for en 
simulator, der ikke har kostet millio
ner af kroner. For når simulatoren er 
udviklet af et par amerikanske simu 
latornørder, og "kun" har kostet om
kring 800.000 kr., så kan man fristes 
til at frygte, at den nok ikke kan så 
meget, som de store dyre s imulatorer, 
som luftfartsselskaberne bruge1~ Der 
skal dog ikke mange sekunder til, før 
man må gi' sig, for den er godt nok 
realistisk! Simulatoren er bygget op 
over Microsoft Flight Simulator X, og 
ud over at bevæge sig om tre akser, 

så giver de seks skærme - plus to 
skærme til instrumenterne, der kan 
vises som traditionelle instrumenter 
eller som "glas cockpitt" - indtryk, 
der gør ;it m;in efter kort tids "flyv
ning" faktisk tror på, at man er ude at 
flyve rigtigt. 

På den korte introduktionstur star
tede vi fra Kastrup Lufthavn, hvor de 
færreste privatpiloter ellers kommer, 
og for at gøre del endnu sjovere 
valgte vi at flyve "om natten", hvor de 
mange lysende lamper i Kastrup er 
imponerende. Med masser a f erfaring 
fra "hjemmesimulatorer", så bliver 
man positivt overrasket allerede når 



man trykker gashåndtaget I bund, for 
accelerationen mærkes næsten som i 
virkeligheden, og der skal højreben i 
for at kompensere for de bevægelser, 
man mærker. 

Alt efter, hvordan simulatoren er 
programmeret, kan man opleve mere 
eller mindre turboJens, men vælger 
man moderat til kraftig turboJens, er 
det en god ide at spænde sikkerheds
selen! Med lidt hjælp fra en instruk
tør ( eller ved at pause simulaLonm), 
kan man ændre vejrforholdene under 
flyvningen, og da FLYV prøvefløj si
mulatoren, ændrede instruktøren på 
vej ret, så det pludseligt blev så dår
ligt, at det var rart med radarvektors 
tilbage til en ILS-anflyvning til bane 
22L i Kastrup Lufthavn. 

Modsat simulatorer, der ikke bevæger 
sig, giver det at Redhird-simulatoren 
bevæger sig temmelig meget mere at 
arbejde med, og i kampens hede kan 
man let glemme, at der "kun" flyves 
i en kasse. En kæmpe fordel er dog, 
at simulatoren kan stoppes i luften, 
hvis man som elev laver en fejl, der 
kræver, at instruktøren bryder ind 
med forklaring. Som alle andre si
mulatorer kan Redbird også "spole" 
tilbage, så en sekvens af flyvningen, 
som f.eks. det at "fange" glideslopen, 
gentages, indtil man har lært at ud-

føre det korrekt. Noget andet der er 
ret godt, det er at skyernes højde kan 
programmeres, så man som elev kan 
få oplevelsen af at flyve i skyer og 
turboJens næsten helt ned til banen. 

VFR SIMULERING 

Ud over at være fantastisk til instru
ment-skoling er Redbird også et godt 
redskab til at lære grundlæggende 
flyvning eller til at opfriske VFR flyv
ning. Som vi alle ved, er vores klima 
ofle såuan, a l vi ikke får fløjet meget 
i vinterhalvåret, og til at "banke rust" 
vil Redbird være fantastisk. Igen giver 
det den store fordel, at man som elev 
slipper for aflysninger på grund af 
dårligt vejr! 

Gennem de seneste par år har der i 
Danmark været en del ulykker, hvor 
erfarne piloter har mistet kontrollen 
over deres fly i forbindelse med VFR 
flyvning i marginalt vejr. Det har uden 
tvivl skræmt en del piloter fra at flyve 
i vejr, der ikke er superfl ot, hvi lket 
igen mindsker disse piloters chancer 
for at håndtere en situation, hvor de 
bliver overrasket af dårlig sigt og lave 
skyer. Disse piloter vil uden tvivl kun
ne få rigtigt meget glæde af at træ ne 
flyvning i marginalvejr, for Redbird 
er også utroligt realistisl< til VFR flyv 
ning. 

PRØVELEKTION ELLER SKOLEFLYVNING 

Er man ikke allerede uddannet 
pilot, og har man lyst til at prøve om 
flyvning er noget, man skal i gang 
med, så er en "tur" i en Redbird uden 
tvivl pengene værd, og i forhold til 
en prøvelektion i en "rigtig" flyvema
skine kan man få omtrent dobbelt så 
meget for pengene, og slippe for a t 
få prøvelektionen udsat igen og igen 
på grund af møgvejr. En stor fordel er 
også, at prøvelektioner kan udføres 
med "publikum", for ved hjælp af 
kameraer i kabinen, og en tv-skræm 
udvendigt, kan tilskuere tage del 
oplevelsen. Ideelt til en polterabend 
eller et firma-arrangement! 

KLIMAVENLIG FLYVNING 

For tiden fokuseres der meget på at 
alt skal være "klimavenligt", og med 
det klima vi har i Danmark, så er det 
venligt, at der kan "flyves" i simulato
ren, hvad enten vores klima byder på 
slud, sne og sjap eller blæst og regn 
eller tåge. Selvom en Redbird simula
tor aldrig vil kunne udkonkurrere de 
store dyre simulatorer, der anvendes 
til træning af airline-piloter, så vil de 
med garanti blive hverdag på mange 
større flyveskoler. For i en simulator 
der er så realistisk, vil man som elev 
lære rigtigt meget, hvad enlen uel er 
IFR eller VFR. +-

Flyveinstruktør Stig Kristensen {th} viser den nye Redbird simulator 
frem for en elev inden prøvelektion. 

Med kamera på stativ og en lukkertid på 20. sekunder, kan man se 
hvor meget simulatoren bevæger sig i "take -off''. 
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"Copenhagen Information. 
Ultralet 9-385. Motorstop midtvejs 
mellem Fyns Hoved og Samsø. 
En person om bord. Torsøger nødlanding på San1sø !" 

Tekst og foto: Rune Balle 

"Det løber koldt ned ad ryggen på 
mig, når jeg tænker på det radioop
kald," fortæller Jan Kofod Larsen, der 
oplevede noget af det værst tænke
lige, en UL-pilot kan opleve, nemlig 
at s idde a lene i et lille fly med koldt 
vand under sig, og kun een mulighed 
for at undgå det kolde vand: 

AT SVÆVE TIL LAND! 

Forud for den alvorlige nødsituation 
var der intet, der tydede på andet 
end en behagelig flyvetur fra Fejø 
til Nordjylland. Vejret var smukt 
højtryksvejr med let til frisk vind fra 
nord. Flyet var kun ganske få år garn-
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melt, med kun godt 50 timer i luften, 
og både fly og pilot havde fløjet turen 
fra Fejø til Nordjylland flere gange før. 
"Det er løgn," fortæ ller Jan Kofod 
Larsen, al han Lænkle, t!a moloren 
uuen flJI Vdl !>el µluu!>elig løt!, !>0lll 0111 

der blev hældt en håndfuld skruer 
ind i en cylinder, og hele maskinen 
begyndte at ryste, og propellen et 
øjeblik senere stod stille. Så overtog 
de rutiner, der var hl evP.t trærn~t til 
bevidstløshed: ned med flyets næse; 
trim til bedste glidehastighed; prøv at 
få motoren i gang igen ... nå nej, det er 
vist ikke en god ide; flyv væk fra ueg
net landingsområde og kald MAYDAY 
på radioen. 

'i\.lt sammen var egentlig ret nemt, og 
det tog kun et øjeblik, før flyet svæve
de med korrekt hastighed," fortæller 
Jan Kofod Larsen og fortsætter: "Men 
de næste minutter var anderledes, for 
mil hjerle hamrede, og der var fu ld
stændig stille på radioen med und
tagelse af Informations opkald med 
spørgsmål om position og højde ... og 
om de skulle sende en redningsheli
koptPr" 
Omtrent fire minutter efter motoren 
satte ud, befandt UL 9-385 sig i godt 
200 fod over sydkysten af Samsø. Den 
stenede strand kunne ikke bruges 
til at lande på, og inde i land var der 
skov med høje løvtræer både til højre 



og til venstre for flyet. Eneste mulige 
landingsområde var derfor lige frem
me, hvor der var noget, der lignede 
en brugbar mark. 

"På det tidspunkt var jeg sikker på, at 
jeg slap for at ryge i det kolde vand, 
men jeg var ikke helt sikker på, om 
jeg kunne undgå at styrte ned mellem 
de store træer. Derfor var der kun 
et skud i bøssen, og det var at holde 
flyet svævende og håbe, at jeg kunne 
nå over træerne og hen til marken!" 
fortæller Jan Kofod Larsen 

Et øjeblik senere stod flyet uden en 
skramme midt i en rugmark i det 
sydøstligste hjørne af Samsø. 
"Det var helt uvirkeligt, og jeg skal da 
lige love for, at jeg var lettet, da flyet 
var landet," fortæller Jan Kofod Lar-

sen, da han over en time senere ende
lig blev fundet ... af FLYV's udsendte 
raporter! 

SVÆRT AT FINDE HAVARIST 

Den skæbnesvangre søndag eftermid
dag var jeg hjemme i Nordby på Sam
sø, da min flyvep lads-mobiltelefon 
ringede. En noget stakåndet mand 
spurgte, om det var mig der stod for 
flyvepladsen på Samsø, og det kunne 
jeg bekræfte. 

"Nu skal du høre," sagde manden, der 
præsenterede sig som Jan Kofod Lar
sen. "Jeg er lige nødlandet på syden
den af Samsø, og jeg vil bare spørge, 
om du kan hjælpe mig med at få mit 
fly bugseret til flyvepladsen". 
Jeg var noget overrasket over den 
noget usædvanlige forespørgsel og 

sagde "øeh . .. du mener transportere 
et havareret fly?" 
"Ja," sagde Jan Kofod Larsen, "har du 
en trailer og noget værktøj, så kan vi 
tage vingerne af og læsse flyet op på 
traileren". 

Jeg må indrømme, at jeg lige i det 
øjeblik havde en af mine venner mis
tænkt for at lave telefon-fis, men der 
var noget ved stemmen og tonefaldet 
der ikke passede. 
Da jeg havde spurgt, om han var kom
met noget til, og om han havde talt 
med Information efter nødlandingen, 
var jeg overbevist om, at den var god 
nok. Ti minutter senere havde jeg 
læsset en masse værktøj i min bil, 
koblet traileren på jydekrogen og 
sat kursen mod den anden ende af 
Samsø. 
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På vej sydpå ringede jeg til Jan Kofod 
Larsen, for at få en mere præcis posi
tion end "Sydøen", og på sin mobilte
lefon kunne han se at han var sydøst 
for en by ved navn Ørby. Med de 
informationer, og 9 års kendskab til 
området var jeg overbevist om at jeg 
nok skulle finde det havarerede fly og 
dets pilot. 
Jeg blev dog hurtigt klogere, for efter 
at have været ude af den ene og den 
anden jordvej, var jeg meget overra
sket over ikke at kunne finde et gult 
fly i en grøn mark. Nu er mobiltelefo
ner en ret god opfindelse, så derfor 
var det jo bare lige et spørgsmål om 
at ringe, og så blive dirigeret. 
Heller ikke det var nemt, og det tog 
faktisk det meste af en time, før vi fik 
ringet sammen så mange gange, at 
jeg blev klar over at han ikke var lan-
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det på en mark nær Ørby, sådan som 
det så ud på kortet på hans Nokia 
Lumia 800, men nærmere inde i en 
lysning i Brattingsborg Skov. 

BUGSERING AF FLYET 

Efter at have fundet flyet og hava
risten, gik vi et par gange rundt om 
flyet, for at lægge en slagplan. At 
afmontere vingerene, der var nittet 
til skroget med hundreder af nitter, 
og dernæst bugsere flyet op på min 
trailer ville tage flere timer. Derfor 
besluttede vi at bugsere hele flyet til 
den nærmeste gård, for så på et sene
re tidspunkt at skille flyet ad. 
Turen ud af kornmarken var nem, for 
et højvinget ultralet fly er forbavsen
de let at skubbe ud af en kornmark, 
selv med strå på næsten en meters 
højde. 

Næste udfordring blev så at bugsere 
flyet efter min gamle "skærgårdstrak
tor". Men med et langt reb i næse
hjulsbenet, og Jan i flyet, gik det fint, 
om end vi måtte flytte lidt hegnspæle 
og ud og holde i et par grene mens 
flyet blev lirket hen til den nærmeste 
gård. 
O;:i vi v;ir nået til gården, sagde jeg til 
Jan, at vi nok hellere måtte spørge om 
vi måtte parkere et fly bagved gården, 
og derfor gik jeg ind på gården for at 
spørge. 

Som mange ved, er Samsø en relativt 
lille ø med under 4000 indbyggere, 
men alligevel blev jeg meget over
rasket over gårdkonens reaktion, da 
jeg bankede på døren. Med et stort 
venligt smil sagde konen: "Daw Rune 
. .. nåe jeg tænkte nok det var dig der 



Jan Stephensen (tv) og Flemming B. Nielsen fra Havarikommissionen afmonterer karburatoren til nærmere undersøge/se. 

kom slæbende med en flyvemaskine. 
Hvor har du dog den fra?" 
Jeg fortalte så historien om det ha
varede fly, og selvfølgelig måtte vi da 
parkere flyet bagved gården. 

Imens vi gik og bandt flyet fas t og bar 
Jan Kofod La rsens bagage fra flyet til 
min bil, ringede en af mine venner 
fra Gørlev flyveplads, for at høre om 
der var kaffe på kanden på Samsø 
Flyveplads. Jeg spurgte, om han hav
de plads t il at tage en person med 
til Gørlev efter besøget på Samsø, og 
selvfølgelig havde han da det. En halv 
times tid senere sad vi så en flok om
kring bordet i Terminal 1 på Samsø 
Flyveplads og lyttede til Jan Kofod 
Larsens beretning. 

Efter det blev hans bagage læsset 
over i Pipe r'en fra Gørlev, og efter 
flyveturen til Vestsjælland blev han 
kørt til toget i Slagelse, hvorfra han 
så kunne bruge 5-6 timer på at rejse 
tilbage til Fejø via Nykøbing Falster, 
Maribo og Kragenæs. 

ffAVARIKOMMISSION PÅ SAGEN 

Allerede næste dag ringede Jan fra 
Fejø for at fortælle, at han havde af
talt med havarikommissionen, at han 
skulle hente motoren på Samsø og 
køre den til Roski lde, så teknikerne 
fra havarikommissionen kunne forsø
ge at finde årsagen til, at den relativt 
nye Jabiru motor var standset i luften. 
Tre dage efter havariet var motoren i 
kyndige hænder, og teknikerne kon
staterede, at en udstødningsventil var 
knækket, hvorefter det havde "låst" 
et stempel fast, så motoren standse
de. Da motoren blev afmonteret, fik 
karburatoren lov til at blive s iddende 
på flyet, men for at undersøge om 
udstødningsventilen kunne være 
blevet beskadiget på grund af fejl på 
karburatoren, ville teknikerne fra ha
varikommissionen gerne afmontere 
karburatoren og ved samme lejlighed 
besigtige flyet. 
Et par uger efter nødlandingen kom 
to teknikere derfor flyvende til Sam
sø, hvor jeg fik lov til at køre dem ti l 
flyet, hvor jeg fik lejlighed til at kikke 
med. 

FLYET PAKKES TIL HJEMTRANSPORT 

Svæveflyvere må trække lidt på smi
lebåndet, når de hører, hvor bøvlet en 
"udelanding" er med et motorfly, der 
ikke er konstrueret til hurtig ned pak
ning. Og når det så oven i købet er et 
fly fra Fejø, der skal hentes på Samsø 
så kan det næppe blive mere bøvlet. 
For ud over at finde egnet transport
middel, skulle flyet også med hele tre 
færger for at komme hjem. Først fra 
Samsø til Jylland. Dernæst over Fyn 
t il Langeland og videre med færge 
t il Lolland, for så endelig at sejle fra 
Lolland til Fejø. 

Nu er øbo'er som regel ikke helt 
ideforladte, og da den lokale vogn
mand skulle køre et læs æbler fra 
Fejø til Horsens, kunne han jo lige så 
godt fortsætte t il Samsø for at få et fly 
med tilbage til Fejø. Som sagt så gjort, 
og Jan Kofod Larsen brugte så en he l 
lang dag på at være æblekusk på ud
vejen, og flyhjemhenter på hjemvejen. 

At skille et UL-fly på en gårdplads på 

FLYV FEBRUAR 2013 29 



.. : ~ + •• 

I ,, 

il I ··/ 
, I li I 

:111J1 
,il,I,, I 1"'16.'i/;:f•, 

' - -----' 
.... -,~r;-F 

- -~--J 

I I 
~ 

, 

~ ) ' .., \ . "\ ~ Aaiiit-\ 
' I ""r-°' ,('f~~~ ) . . ~ 

~· :~1':~:ffl::,i . < 

Samsø, og læsse de t i en æbletrans
porter - med det tidspres at de skulle 
nå den p lanlagte færge fra Samsø for 
at kunne nå den sidste færge til Fejø 
- er ikke noget, mange kommer til at 
opleve, men det var spændende - og 
også lidt sjovt - at væ re med til på 
trods af det uheldige motorhavari, 
der var å rsag til hele historien. 

HAVARIRAPPORT 

Som nævnt blev flyets motor gen
nemgået af teknikere, der efter at 
have skilt karburatoren ad kunne 
konstatere, at karburatoren ikke var 
indstillet korrekt fra fabrikken . Det 
kan have været års;:igen til, Jt for
brændingstemperaturen blev fo r høj, 
hvilket fik en udstødningsventil til at 
knække, hvorefter stemplet satte s ig 
fast, og motoren stoppede brat. 

ØKONOMISK BET 

Når nu det var konstateret, ::it moto 
ren var fejlindstillet, a llerede da den 
blev leveret, burde der være en form 
for garanti eller i hvert fald mulighed 
for rabat i fo rbinde lse med renove-
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ring af motoren, der kun havrle eået 
godt SO timer på under tre år. Men 
sådan forho lder det sig desværre 
ikke, så ud over at måtte bekoste 
hj emtransport og genopbygning af 
flyet, har Jan Kofod Larsen også måt
tet punge ud med over 60.000 kr. for 
a t få motoren repareret. Alt sammen 
forment lig på grund af at karburato
ren allerede ved levering af flyet var 
indstillet forkert. 

MORALE? 

Og hvad kan man så lære af denne 
historie? Om ikke andet, så at det va r 
godt at Jan Kofod Larsen, trods man
ge års problemfri flyvning, altid flyver 
med redningsvest på over v::ind, og 
a t han holder fast i altid at planlæg
ge sin flyvning grundigt INKLUSIV 
beregning af gl idehøjde. Det sparede 
ham i hvert fa ld for Pn tur i det kolde 
vand. Og fra Samsø Flyveplads kan vi 
~.'.l Lllføje, dl Jel e1 goJl, al vl næslen 
a lt id har kaffe på kanden, for man ved 
jo aldrig, hvilke hyggelige menneske r 
der kommer dumpende. 



NU MED 
25 kHz/8.33 KHZ 
DUAL CHANNEL 

SPACING 

■ Superpris på 
PROpack !! 

■ A6E kr. 3.298,-

■ A24E kr. 3.998,-

Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Telefon 32 202 202 
shop@aeropartner.dk 

FLYV FEBRUAR 2013 31 



llf!!!t. • • Denne gang med Klaus Olsen. 

Hvor, hvornår og i hvad lærte du 
at flyve? 

Jeg lærte at flyve helikopter for godt 
ti år siden på Sydsjælland, og det 
læ rte jeg af en meget god ven, der på 
det tidspunkt havde haft en Robin
son 22 i 12 år. Det startede med, at 
jeg gik og legede med en fjernstyret 
helikopter, og så kom der en mand 
forbi, og spurgte om han måtte prøve, 
og selvfølgelig måtte han da det. I 
løbet af et par minutter kunne jeg se, 
at han da godt kunne flyve sådan en 
model, for han løftede den bare op og 
fløj. Da han havde fløjet lidt, blev jeg 
nysgerrig, og spurgte om han havde 
fløjet modelhelikopter før, og han ind
rømmede så, at han havde fløjet en 
model der hed en Robinson 22. Da jeg 
vid:,tc, at man ikke kunne købe sådc111 
en som radiostyret model, fik jeg ham 
til at indrømme, at han var helikop
terpilot, og jeg blev så inviteret ud at 
flyve helikopter. 
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Bor i Næstved hvor han til dagligt arbejder med design 
og indretning, skøre påfund og skotsk-irsk folkemusik. 

Et par måneder senere mødtes vi på 
hans bopæ l, hvor han trak helikop
teren ud af hangaren, og så hentede 
han nogle mærkelige stænger, som 
han monterede inde i helikopteren. 
Jeg spurgte uforstående, hvad de 
skulle bruges til, og han replicerede: 
"Dem skal du bruge, når du skal styre 
helikopteren". Efter ti minutters de
monstr;:ition oe instrnktion fløj h;:in 
op i 500 fod og sagde til mig, at nu 
skulle jeg styre helikopteren. 

Stiv af skræk, og med hvide knoer, tog 
jeg fat i styregrejerne og fløj helikop
teren i et halvt minut, hvorefter jeg 
bad piloten tage over. Han sad på det 
tidspunkt med korslagte arme, og så 
vældig afslappet ud, og sagde "hvor
for det, det går jo fint". Efter 40 mi
nutters flyvning måtte jeg konstatere, 
at flyvning er stærkt vanedannende, 
hvilket stemte overens med, hvad pi
loten havde advaret mig om, inden vi 
lPttPrlP 0Pt hlev ti l adskilligl? t iml?rs 
flyvning den sommer! 

Hvad er den mest mindeværdige 
oplevelse i forbindelse med din sko
ling? 

Ha-ja det er nok, at jeg fløj med skotsk 
Kilt fra Samsø Flyveplads på en prø
velektion. Det kræver lidt forklaring. 
For jeg var egentlig på Samsø for at 
underholde med skotsk og irsk fol
kPmusik, og da jeg var færdig med at 
optræde, blev jeg tilbudt en prøvelek
tion i en fastvinget flyvemaskine. 

Hvad har du fløjet, og hvad flyver 
dunu? 

Alt hvad jeg kan komme i nærheden 
af, der kan flyve. Jeg har fløjet Robin
son 22, Robinson 44, Gyrokopter, 
Cessna 150, Cessna 172, Cessna 206, 
Piper Cub og sågar en Cessnu 172 på 
floats i Canada. Sommeren 2012 var 
det mest Piper Cub. 



-r,; land.:s, -/','/ 
vands ( næsten) 
°3 ; /a.f'tenJ 

Hvilke fly ville s tå i din drømme
hangar? 

Det ville nok en helikopter ... noget i 
stil med Robinson 22, men gerne no
get mere moderne og lettere. Men jeg 
ville også gerne ha' en Pi per Cub, og 
så skulle det nok være en Super Cub 
for at kunne starte kort tra Næstved 
flyveplads, der ikke er ret lang. 

Bedste flyvetur nogensinde? 

Dem har der været mange af, men 
skal jeg vælge een tur, var det nok 
at flyve rundt i en Cessna 172 med 
pontoner på i Vancouver i Canada. At 
starte og lande på vand, og at flyve 
lavt over flo der og søer, mellem bjer
ge og tinder, og at vide at et motor
stop ikke ville være katastrofe, men 
bare endnu en landing på vand .... 
det var fantastisk! 

Værste flyvetur eller oplevelse med 
flyvning nogensinde? 

Det var en helikopterflyvning, hvor 
jeg forsøgte at lande i medvind ned 
mod nogle vindmøller, som jeg havde 
læst 180 grader forkert. Heldigvis 
havde jeg instruktør med, og han lod 
mig begå en meget lærerig fejl, der 
kunne hr1ve enrlt rigtigt grimt! 

Hvor er du med flyvning om 10 år? 

Stadigvæk i luften på en eller anden 
måde. Om det er med rotor eller faste 
vinger, gør ikke så meget. Det er vidt 
forskellige fantastiske måder at flyve 
på. 

Hvad er efter din mening de største 
udfordringer inden for privatflyv
ning lige nu? 

Det er at det er blevet alt alt alt for 
dyrt at flyve. I 2001 kun ne mr.ln leje 

en Cessna 172 for 7 40 kr., og ri et 
koster over det dobbelte nu, mens 
lønningerne kun er steget ganske få 
procent, hvor infla tionen så oven i 
købet har ædt det meste. 

Har du nogensinde fået skældud 
for din flyvning? 

JA, riet skal jeg godt nok love for! 
Efter en start med en Pi per Cub fra 
Næstved Flyveplads - fu ldt lastet og 
med 65 trætte heste bag træpropel
len - gik starten på grund af vinden 
ind over byen. Det fik en midaldrende 
mand til at fare i flint, og han havde 
oven i købet r inget til politiet. Efter 
flyvningen kom manden drønende 
i en sort bil, han sprang ud, og gik 
målrettet hen imod os, råbende og 
skrigende. Det var lidt skræmmende, 
men efter at han havde fået luft for 
sin vrede, ( og efter at han havde ud
stillet sin uvidenhed), fik jeg mulig
heri for at tale hr1m ned af det meget 
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høje træ, han var kravlet op i. Da han 
var kommet ned på jorden, forklare
de jeg ham stille og roligt, at vi fløj i 
en 70 år gammel flyvemaskine med 
begrænset stigeevne, og at vi derfor 
ikke havue ove1 LI åuL nogle regiet; men 
bare fløj som det gamle fly kunne. Ef
ter at have vist ham flyvemaskinen, og 
eher at have fortalt ham en masse om 
flyvning, endte det med at han gav mig 
hånden og ønskede os fortsat god tur 

Er der noget omkring din flyvning, du 
skulle have indset noget tidligere? 

Jeg skulle have startet noget før, for 
jeg var rundet de 45 år, da jeg starte
de, hvi lket betyder, at jeg så kun kom
mer til at flyve 40-50 år i alt. 
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Du vinder 50 mio. i lotto. Hvad vil 
det gøre for din flyvning? 

Det vil gøre det en hel del nemmere, 
og måske noget jeg ville gøre hver 
uag. Jeg tror, jeg v!lle købe en lille 
topersoners helikopter og en fastvin
get .... noget i retningen af en Pi per 
Super Cub og så måske en vandflyver, 
og det kunne jo så blive en Caravan, 
så der er plads til hele familien, når 
vi skal Lil Skollauu. Min kore siger, at 
hun ønsker sig en ny støvsugerslange 
... og hun er gift med en halv-skotte, 
så mon ikke jeg ville kunne finde en 
brugt en til hende'? 

:I P,j>er Cab 6/ træ/' 
,På D,de/a.,'e 2012 °5 ; 
hel,f:o,Pter CN'er 
5.jd,fjælland 

Har du nogensinde skadet et fly? 

Jeg har totalskadet i hvert fald en halv 
snes helikoptere, og et utal af Pi per 
Cub'er, men heldigvis kun i simula
torer. Ellers har Jeg ikke bulet eller 
krøllet noget, der kan flyve. 

Har du en yndlingstur? 

Ja, det er fra Næstved til Femø i heli
kopter for at spise aftensmad en lun 
sommeraften merl smørluft. Aller 
helst uden døre i helikopteren. 

Hvis du kunne skifte livsbane eller 
karriere, hvad ville du så gøre? 

Det kunne jeg aldrig drømme om, for 
jeg nyder at flyve og gøre alt det an
det, jeg også interesserer mig for. 



Kan du reparere et fly? 

Tjae, det kan jeg vel godt, men det 
er ikke sikkert, der er nogen, der vil 
skrive for det, selvom det ville kunne 
flyve. Men der var jo heller ikke no 
gen, der skrev for Ellehammer, og det 
gik meget godt all igevel. 

Hvilken person inden for flyvning 
beundrer du mest? 

Det er min flyveinstruktør, som jeg 
havde til PPL teori hos Ikaros Fly for 
en del år s iden, men jeg ved, at han 
er for beskeden til, at jeg må nævne 
hans navn, så det undlader jeg. 

5;,,,u.~/aiorllyvn;n:3 
Jzjen1Me pd vcerl;st.edet. 

Hvor mange timer har du og hvilke 
certifikater og ratings? 

jeg har ikke fået skrevet det hele i 
logbogen, men hvis det hele regnes 
sammen, bliver det nok over 1.000 ti
mer. Desværre er mange af timerne i 
simulator, så det tæ ller nok ikke helt. 
Med hensyn til certifikater og ra
tings, så er jeg lidt på tynd is, for jeg 
har faktisk hverken certifikat eller 
ratings, men flyver med alle der vil 
have mig med. Heldigvis har mange 
af timerne væ ret med instruktører, 
så de timer kan logges. Efter nogle 
timers PPL-skoling valgte jeg at flyve 
med dndre, f1 emfor dt kunne flyve 
alene, og det har givet mange flere 
fa ntastiske oplevelser for pengene. 
jeg behøver ikke at have et certifikat, 

Ka,,,,era.Mand ; 
P;tt HeudowS lower 
nær V anc.ouver 

Sl;-u/der/:lap Ih, sølly
;nStrul;iør loM J>ryhou3h 
ved P:tt R:·ver, C,v,a_da . 

fo r at komme med ud at flyve, og jeg 
s lipper fo r alt bøvlet med at vedlige
holde et certifikat og bekymre mig 
om medical. Den model kan jeg varmt 
an betale for andre, der gerne vil være 
med i flyveverdenen. 

Hvem synes du skal have Luftposten 
næstegang? 

HP.lt klar t F.gon Møller fra Stauning. 
Han har givet mig nogle af de mest 
fa ntastiske flyveoplevelser, jeg har 
haft og åbnet døre til en, for mig, helt 
anden verden inden for flyvning. 
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I 1963 blev KDA-butikken etableret, og samme år blev 
butikkens nye ejer Bent Daugaard født i Roskilde. 

Tekst og foto: Rune Balle 

Efteråret 2012 besluttede bestyrel
sen i KDA at sælge KDA-butikken til 
Bent Daugaard, der på det tidspunkt 
havde bestyret butikken i et års tid. 
Med andre ord nåede KDA at sælge 
flyvekort, teoribøger, drejecompute
re, flyverdragter, pintoboards og alle 
mulige andre uundværlige pilot-gre
jer i næsten 50 år før KDA-butikken 
blev "privatiseret" og omdøbt til 
aeropartner.dk 

At sælge udstyr til piloter i Danmark 
er gennem de seneste år blevet 
sværere og sværere, fordi selv piloter 
finder tid til at surfe og handle på 
internettet for at spare penge. Ikke 

desto mindre er Bent Daugaard ikke 
bange for at tage fat i det kæmpe 
arbejde det er, at holde på de danske 
kunder. Og netop internettet bliver 
fremtiden for Bent Daugaard og 
aeropartner.dk, omend der også vil 
være en fysisk butik, hvor den næsten 
altid har været - nemlig i KDA-huset i 
Roskilde Lufthavn. 

For at kunne klare sig i internet-jung
len er det nødvendigt at vide hvad 
man har med at gøre, og at forstå 
kunderne, og da Bent Daugaard selv 
er pilot og oven i købet fly-ejer, er 
man i gode hænder, når man handler 
med aeropartner. 

For de, der ikke kender Bent Dau
gaard fra svævetlyveklubben i Ka
lundborg, så er det der, han er aktiv 
som pilot. 

Bent startede som svæveflyver efter 
et åbent-hus arrangement på Ka
lundborg flyveplads, og det lykkedes 
klubben a l få inspireret både Bent og 
hans kone til at starte på svæveflyer
uddannelsen. Begge er nu aktive, og 
svæveflyvningen førte til et job hos 
KDA, hvilket nu er afløst af en titel 
som butiksejer. Selvom KDA-butik
ken er ovenir;iget til Rent Daugaard, 
der arbejder målrettet på nethandel, 
så mister vi ikke den fysiske butik i 
KDA-huset. 

Bent Daugaard er ejer og bestyrer af Aeropartner 
butikken. 

Aeropartner butikken ligner "sig selv'; men indretningen får snart 
en ansigtsløftning. 
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Invitation til alle Piper Shortwing entusiaster 

Som vi de tidligere år har gennemført med lidt vari
erende held (pga. dansk forårs vejr), vil vi igen i år 
samle de gamle Shortwing Pipers vi har flyvende i 
Danmark. Vi mødes Store Bededag, som i år falder på 
fredag den 26 april. 

Vi inviterer dermed alle Colt'er, Tri-pacers, Pacers, 
Vagabonder og Clippers t il, at samles igen. Vejret er 
bestilt i god tid, så der skulle ikke komme overraskel
ser og programmet lægger sig lidt op af hvad vi har 
set tidligere - dog med variationer over det kendte 
tema. Skulle der snige sig en enkelt Cub elle r tilsva
rende er dette naturligvis ingen hindring. 

Arrangementet er samtidig en mulighed for os at få 
hilst på flyver-enkerne, som ofte sidder derhjemme, 
når drengene er i luften. Tag dem endelig med! 

Turen hedder: Samsø (EKSS) - Endelave (EKEL) -
FUR (EKFU), og flyveplanlægningen kunne se ud som 
fø lge1~ 

Vi flyver hver især til Samsø og mødes der. Ankomst 
til Samsø fre. D. 26/4. kl. 10:00. 

• EKSS. (Ank. ca. 10:00) Vi spiser vores morgen
brød og drikker kaffe på flyvepladsen. 
Rune Balle viser os rundt i alle terminalerne. 

• EKSS - EKEL (Afg. ca. kl. 12:30). Vi spiser frokost 
på Endelave kro ca. 13:30. 

• EKEL - EKFU (Afg. 16:00 - ank. ca. kl. 17:00). 
Aftensmad i Bryghuset på Fur ca. kl. 19:00. 
Overnatning fredag til lørdag for dem som har 
lyst. Overnatningsstedet vil bhve meldt ud på et 
senere tidspunkt. 

Dagen derpå (lørdag d. 2 7 / 4) flyver vi hver til sit, når 
det passer os. Der vil også være mulighed for at kigge 
nærmere p!:I øens mole1; som er specialile len fra Fu1: 

Vi er klar over at flere P;:i-22'ere h;:ir skiftet ejere i det 
sidste år, men vi vil gerne hilse på de nye, så meld jer 
endelig under fanerne. Andre fly er naturl igvis også 
velkomne. 

Morten Munkesø 30 45 46 55 mmu@c.dk 
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FLYVNING I GAMLE DAGE 
I januar 1976 fløj et hold håndværkere fra 
Samsø til Benghazi for at installere et bibliotek. 

Tekst og foto: Henning Thomsen og Rune Balle 

I 1975 blev snedkermester Henning 
Thomsen fra Samsø kontaktet af "Hr. 
Nielsen" fra Bibliotekscentralen, der 
havde fået den spændende opgave 
at levere og installere et bibliotek i 
Tobruk i Libyen. 

Henning Thomsen fra Samsø udreg
nede et tilbud, hvortil der skulle bru
ges 20 kubikmeter teaktræ, og han 
fik opgaven sammen med det køben
havnsk gulvfirma, Staals Gulvservice, 
der skulle stå for tæppebelægningen. 

Staals Gulvservice arrangerede, at 
fiyselskabet Rose Air skulle flyve 
Thomsen, SLaal og Lre medarbejdere 
til Libyen og retur i en tomotors Piper 
Aztec, en tur på over 4.000 km. hver 
vej! 

l sin erindringsbog "Tilbageblik" 
skriver Henning Thomsen: "Afrejse 
fra Samsø Flyveplads med flyet, en 
Pi per Aztec fra Rose Air med Finn 
Venningbo som pilot. Fly til Odense 
for at blive et helt hold og for at blive 
toldet ud. Videre til Epinal i Frankrig 
og på hotel for natten. Næste dag gen
nem Rhone-dalen til Nice og videre 
mod Salermo i Italien. Undervejs fik 
vi en radiomeddelelse om, at der var 
strejke i Italien, og at vi ikke kunne 
lande der. Vi besluttede at flyve til 
Korsika, hvor vi fik tanket flyet og 
bespist pilot og passagerer. Næste 
mellemlanding var på Malta, men 
med udsigt til et kraftigt uvejr syd for 
Sicilien og Afrika. 
Jeg skal love for at vi fik kraftigt uvejr, 
med lyn og torden samt turbolens, 
så vi blev kastet nmrlt i kabinen. Det 
stod på i halvanden time, til vi nåede 
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tæt på Valetta lufthavnen på Malta. 
Over radioen fik vi dog at vide, at luft
havnen var lukket på grund af dårligt 
vejr. Finn, som var en erfaren pilot, 
kaldte tilbage, at vi kun havde benzin 
til en halv time, hvorefter vi omgåen
de fik det svar, at de ville tage os ned 
på Rhodas ved hjælp af radar. 

Næste morgen var det fint vejr til den 
fem timer lange tur over Middelhavet 
til Benghazi. Vi fik tildelt en flyvehøj
de på 15.000 fod. Det er højt for et fly 
uden trykkabine, så vi havde svært 
ved at trække vejret. Endelig nåede vi 
land nær en sandørken, Afrikas røde 
sand. 
Landingsbanen i ørkenen var 4 km 
land, og vi blev modtaget af nogle 
,01 Le folk, Luarege1; som spurgle, 
hvor længe vi ville blive. Vi sagde tre 
uger, og så anbefalede de, at flyet blev 
sat i hangar, og af hensyn til sand, 
blev flyet pakket ind i plastik. 

Efter ankomsten overnattede del 
danske hold i Benghazi for næste dag 
at blive kørt 600 km gennem ørkenen 
til Tobruk for at lægge tæpper og 
installere reoler i biblioteket. 
Efter endnu en overnatning i Libyen, 
blev de kørt til biblioteket, hvor det 
gik op for dem, at containeren, der 
var sendt fra Danmark, aldrig var 
dukket op. 

Henning Thomsen besluttede sig 
for at forsøge at ringe Lil havnen i 
Benghazi, hvor containeren muligvis 
stod, men svaret fra de lokale var: 
"Det er umuligt, for vi har ikke haft 
telefonforbinrlelse i 8 dage". Eneste 
mulighed var så at tage turen 600 km 

Henning Thomsen er idag 91 år. 
Han deponerede sit certifikat 
som 84-årig. 

tilbage gennem ørkenen for at opspo
re containeren. 

Næste aften overnattede Henning 
Thomsen og en af hans ansatte igen 
på hotel i Benghazi, men da de var 
ude at gå en aftentur, blev de plud
seligt standset af en VW kassevogn, 
hvorfra fire militærpersoner sprang 
ud bevæbnet med maskinpistoler. 
De blev frataget fotografiapparater 
og pas og gennet ind i kassevognen, 
hvorefter de blev kørt til et sted, de 
snart skulle erfare var et fængsel. 

Thomsen skriver: "Vi blev ført ind i 
et stort rum uden vinduer. Kun med 
et bord og nogle bænke - ellers intet. 
Af en vagt udenfor fik vi at vide, at vi 
ville blive afhentet senere. Der blev 
ikke talt meget, og vi kunne intet 
gøre. Efter nogle timer blev vi afhen
tet og ført til afhøring. Hele remsen 
om religion, politisk holding og hvad 
vi lavede i Libyen. Jeg kom i tanker 
om, al jeg på hotellet havde nogle 
papirer fra universitetet i Tobruk 
med navne og adresser.Jeg fik lov til 
at hente disse papirer på hotellet, der 
lå 100 meter fra fængslet, selvfølgelig 
sammen med en militærperson. 

Da jeg kom tilbage med papirerne 
blev de gennemgået med megen nøje, 
og de ville undersøge sagen næste 
dag. Da det efterhånden var blevet 
sent, spurgte jeg, hvor vi skulle sove, 
og efter lidt forhandling fik vi lov til 
at sove på hotellet med bevæbnet 
vagt uden for døren". 

Næste dag blev de to danskere bragt 
til ny afhøring, der førte til løslade!-



Henning Thomsen hovde en 
seddel i lommen til at oversætte 
de arabiske tal. 

se, og senere på dagen lykkedes det at 
lokalisere containeren, der blev kørt til 
Tobruk, hvorefter der blev lagt tæpper og 
installeret reoler. 
Da det danske hold efter godt to uger var 
færdige med at lægge gulve og installere 
reoler, blev det nye bibliotek overdraget 
ved en lille højtidelighed. 

En højt dekoreret militærperson, med 
tre mand bevæbnet følge, blev vist rundt. 
Efter rundvisningen gik de uniformerede 
personer, og Thomsen sagde til sin lokale 
kontaktperson, at de nu kunne begynde 
al sælle bøger på plat.I~. Til tlel svarede 
han, at de ingen bøger havde, og at de nok 
heller ikke fik nogle! 

Efter den noget underlige afsked blev det 
danske hold kørt til Benghazi, hvorfra de 
fløj tilbage til Danmark. En "u-lands-bi
stands-erfaring" r igere. 

Om biblioteket eksisterer endnu vides 
ikke! 

"Passagerer til Rose Air's afgang fra Samsø til Bengaz
hi. Gå venligst til gaten, flyet er klar til afgang". 

y /1 C\ 
7 

SAMSØ - 8ENGAZHI 

7. januar 1976 

11:15 Afgang Samsø 
11:30 Ankomst Odense 
13:00 Afgang Odense 
16:30 Ankomst Epinal 

8. januar 1976 

09:20 Afgang Epinal 
12:30 Ankomst Korsika 
14:25 Afgang Korsika 
18:00 Ankomst Malta 

9.januar1976 

09:45 Afgang Malta 
12:30 Ankomst Bengazhi 

:,-0 ~ : ~ - -' ' ~. ) .. 
' I ' 
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BENGAZHI · SAMSØ 

22. januar 1976 

08:50 Afgang Bengazhi 
12:50 Ankomst Malta 
13:15 Afgang Malta 
17:15 Ankomst Korsika 

24. januar 197 6 

06:55 Afgang Korsika 
11:15 Ankomst Luxembourg 
12:15 Afgang Luxembourg 
15:00 Ankomst Odense 
15:15 Afgang Odense 
15:30 Ankomst Samsø 

n ' 
I r ' 

Turen fra Samsø til Bengazhi i Libyen gik via Epinal i Sydfrankrig, 
Korsika og Malta. 
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NORWEGIAN SEA 

BoroarflOrdhur 

VatnajOkull 

~,1,j<>l<ull f,-,;. ~ 
l119fTi 

København 
den 21. juni kl. 06.00 

Jeg har den islandske meteorolog i 
røret og hans forudsigelser lover godt 
for en VFR krydsning af øen i nærme
ste fremtid. Ankomst til Keflavik på 
Islands vestkyst samme eftermiddag, 
en kort køretur til Reykjavik og herfra 
mP.rl indenrigsfly til Egilsstadir på 
østkysten. 

Stewardessen har svært ved at få 
rettet min opmærksomhed mod sele, 
klapbor og kaffe. Jeg er dybt opslugt 
af det fascinerende land, der med et 
råt og bjergrigt vulkansk landskab 
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ser aldeles udtordrende ud for en 
VFR krydsning i ultralet gyrokopter. 
Følelsen af eventyr bider sig dog for 
alvor fast på denne times flyvning. 
Landskabet 15.000 fod under mig, 
dfslører sµærHJemJe Jalsætnlnger, 
højde plateauer, lur kisl.Jlå søer ug 
andre smukke naturformationer, 
som jeg ikke kan vente med at opleve 
i lav højde med det fulde ansvar for 
navigaliun, vejrtydning og kontrol 
over flyvningen. 

Første møde med Island 

For tre dage siden lastede vi gyro
kopteren på færgen i Hirtshals. 
En forundret sømand lovede at passe 

godt på vores bobleplast indpakket 
flyvemaskine. 

Klokken 22.00 ankommer jeg t il hav
nebyen Seydisfjordur, hvor en venlig 
toldkvinde møder mig på havnen. 
Nysgerrige lokale i enorme firehjuls
trækkere dukker op på kajen, mens 
jeg klargører gyrokopteren. Klokken 
23.30 er maskinen flyveklar. 

Da solen aldrig forsvinder under 
horisonten på denne tid af året, fort
sætter jeg med flyveplanlægningen. 
Der er to mulige ruter for turen til 
Reykjavik. Den fortrukne er langs syd
kysten hvor lavlandet og kystlinjen 
ser beroligende ud for en pilot. som 



I 

Tværs over Island i ultralet 

aldrig har sat sine ben på øen før. 
Tårnet i Egilsstadir melder desværre 
om tåge på store dele af sydkysten, 
s.5. den o.lterno.tive rute nord om øen 
er eneste mulighed, hvis turen skal 
gennemføres I nat. Ruten nordpå 
byder på lange stræk over ubeboede 
områder og på en tur over øens høje
ste bjerge. Det er midnat og jeg 
mærker efter - eventyrlysten har 
stadig overtaget over trætheden, 
så jeg takker mine hjælpere på kajen 
og taxier til enden af en afspærret 
parkeringsplads. Mens jeg præ
roterer, kommer flere søvndrukne 
islændinge ud fra de mange huse 
omkring havnen. Det er åbenbart 
ikke hver dag, at en dansker lette=,r 
d irekte fra havnekajen her i byen! 

Midnatssol og uventede 
udfordringer 
Efter 30 40 meters afløb forsvinder 
kajkanten under mig og jeg fortsæt
ter ud over fjorden. 
Den lavtstående sol i nord, tegner de 
enorme fjelde i silhuet og slipper ikke 
meget lys ned i dalene. Jeg stiger i 
cirkler mPl!Pm rlP c;tPj!P f jPldsirler og 
når op i 3000 fod, før jeg kan krydse 
over fjeldende. som danner boltværk 
mellem øen og Atlanterhavet. 
Efter 20 minutter krydser jeg tårnet i 
Egilsstadir, som konfirmerer f lyve
plan og vejroplysninger. 
Efter endnu 30 minutters flyvning er 
radioen tavs og jeg er alene over dette 
enorme og ubeboet landskab. Der er 
sammenlagt 4,5 times flyvning til øst
kysten med en let modvind. 

Det er en enestående oplevelse at 
sidde i en åben flyvemaskine og 
mærke den friske nordatlantiske luft, 
mens en særegnet natur langsomt 
glider forbi under og omkring mig. 
Midt på ruten er øen gennemskåret 
af en bjergkæde, som strækker sig 
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fra nordkysten mod syd. Klokken 
er 01.30 og temperaturen ligger på 
-5 grader i 2.000 fod. Jeg venter ti l 
sidste øjeblik med at stige yderligere 
op i kulden. Nu t årner bjergtinderne 
sig op foran mig og jeg må indst ille 
mig på en tur i fryseren. 
Da jeg passerer 6.000 fod, må jeg 
kortvarigt åbne visiret for at trække 
huen op om næsen. Det er koldere 
end forventet og jeg skal yderligere 
2.000 fod op. 

Temperaturen på -78 grader bider i 
hele kroppen og jeg opgiver at regne 
på chillfaktoren ved 75 knob. Udover 
kulden, som nu har fat i alle lemmer, 
kan jeg ikke længere se bort fra en 
anden problemstilling - jeg skal 
tisse. Jeg har forsøgt at ignorere 
presset, som efterhånden er blevet 
en smertende krampe i underlivet. 
I 8.000 fod glider jeg indover golde 
bjergtinder og noget der ligner per
fekte off-pist løjper. Kulden og min 
blære gør det umuligt at nyde synet 
og jeg forsøger med stivfrosne fingre 
at tage et billede. Kameraet lukker 
dog ned få sekunder efter jeg ekspo
nerer det for kulden og jeg på opgive. 
Jeg kæmper med arme og ben for at 
bibeholde mest mulig kontrol over 
lemmerne. Tissetrangen er ulidelig 
og smerten får mig til at forsøge at 
tisse i dragten, jeg slapper af og 
klemmer, men intet sker. En spændt 
blære og 10 grader hm blokeret 
systemet. Jeg fortsætter over bjerg
kæden, som viser sig at være 
bredere end forventet. 

Od1i!5MT 
otor: Rota 
ruisehasti 
ækkevld 
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Desperationen melder sig 

Efter yderligere 10 minutter overvejer 
jeg at lande på en bjergskråning. 
En desperat tanke, men jeg ved ikke 
hvor længe jeg fortsat er i st and til 
at lave en kontrol leret landing. 

Hundredvis af floder tegner 
fantastiske mønstre i landskabet 

Jeg beslutter mig til at formidle min 
situation over radioen. Efter flere op
kald uden svar, må jeg indse at jeg er 
alene og at en nødlanding i dette 
landskab er fatal. Også selvom jeg 
skulle overleve selve landingen. 
Jeg forsætter og kæmper en mental 

kamp mod kulden, tankerne rejser t il
bage i tiden til en nærdødsoplevelse 
jeg havde i Zambia, hvor jeg faldt over 
bord under en river rafting. I minutter 
blev jeg revet rundt i den hvirvlende 
flod. Kun enkelte gange kunne jeg 
trække en blanding o.f skum og luft 
ned i lungerne. Her i kulden over bjer
gende giver det mening at drage pa
ralleller mellem disse oplevelser. 

Min tankeflugt bærer frugt, da jeg 
endelig ser en grøn dal i det fjerne. 
Mine fingrer virker ikke, men med al
buen skubber jeg gassen helt frem. 
Nu kan det ikke gå hurtigt nok! Jeg 
holder højde indtil 100 knob og med 
en lam følelse i kroppen og ulidelig 
smerte i maven, lægger jeg bjerg
kæden bag mig. 7.000 fod under mig 
ligger Varmahlid f lyveplads på en 
frodig grøn eng - jeg bruger alle kneb 
for at ramme jorden hurtigst muligt. 
Med motoren i tomgang og pinden i 
maven, rammer airspeeden hurtigt 
0 knob. Jeg laver et vertikalt decent 
og da gyrokoptere hverken kan stalle 
eller spinne, kan jeg være ekstra 
kreativ. Jeg træder sideroret helt 
ud og i en højest ukoordineret flyve-

g overvældende 

~ - .i...al"'" .,, 

manøvre, spira ldykker jeg 360 gra
der om min egen akse mod jorden, 
højdemåleren spinder mod uret og 
varmen omslutter mig som et 
tæppe. 

I 700 fod retter jeg op og smider 
næsen mod jorden. Ved 300 fod er 
airspeeden 60 knob og jeg laver en 
kort overflyvning af græsbanen, før 
en kontant landing. Mine lamme 
lemmer må tvinges i gang - magne
ter off. sikkerhedsbæltet op og på 
hovedet ud af cockpittet. liggende 
på græsset, får jeg tørdragten op og 
lader vandet, alt imens rotoren roligt 
spinner ned i fart over mig. 



En god lur og let flyvning 

Med flagrende tøj løber jeg op og 
ned af banen for at få varmen. Hvis 
lokale islændinge måtte se dette 
optrin, m5. de prise sig lykkelige for 
løsrivelsen fra den gamle koloni
magt. Klokken er 02.30 og trætheden 
breder sig i kroppen. Jeg har fået even
tyr nok for i dag og lægger mig i sove
posen i græsset ved siden af flyet. 
Efter nogle timer vågner jeg ved at 
solen h.:ir v.:irmet dalen yderligere op. 
På en tankstation, ved en nærlig
gende hovedvej, fylder jeg tankene 

r mange fordele ved gyro 
..-_.._r -~ . . 

l d i ultralet 

6yrcikopter 

direkte ved standeren. Jeg har godt 
to timers flyvning til Reykjavik over 
relativt nemt terræn. Jeg har frosset 
nok på denne tur, så jeg beslutter at 
blive nede i varmen og flyver lavt 
over endeløse græsletter, søer og 
floder på en sydvestlig kurs. 
Tiden flyver af sted og jeg nyder duf
ten og følelsen af at svæve hen over 
dette fantastiske landskab. Jeg tæn
ker at der kun kan være to fornuftige 
måder at krydse Island - på hesteryg 
eller i ultralet gyrokopter i lav højde. 
Midt på formiddagen når jeg Reykja
vik og finder uden problemer den lo
kale ultralet flyveplads Grund, som 
ligger på toppen af en bakke lige ud 
til fjorden. Flyet skubbes i hangar og 
jeg får mulighed for at møde de lo
kale UL piloter. De har ventet på 
deres danske forbundsfælde, som er 
et eksotisk indslag på den årlige 
klubtur. Vi skal øen rundt med 77 fly, 
telte, guitar og tørfisk. Men det er en 
helt anden historie ... ■ 

Forfatteren: Mikkel Palmbo, født 1980 
Certifikat: UL A, gyrokopter 
instruktør og kontrollant. 
Til daglig: selvstændig inden 
for TV og Film produktion. 

Se video fra vores 
flyvninger på Island 

på auto-gyro.dk 

FLYV FEBRUAR 2013 43 



OSCAR YANKEE AF: LARS FINKEN - LARS@FINKENWEB.DE 

OY-CJT ATR 72-212A 1998 555 4.12.2012 KAl P /S, Vejle NlSSNK 

OY-CLR ATR 42-SOO 2008 689 28.11.2012 NAC Aviation 8 Ltd, c/o Billund 4K-AZ53 

OY-EDM DHC-8-314 2002 583 19.12.2012 NonJic Aviation Contractor JA803K 

OY-GVI BD-700-lAll 2011 9458 14.11.2012 Delia A/S, København C-GKOY 

OY-KAI. Airhus A37.0-7.37. 7.006 7.883 10.12.2012 SAS OE-18) 

OY-LGI 8D-700-1A10 2011 9433 2.10.2012 Execujet Europe A/S, Roskilde C-GIOK 

OY-LOL Cameron N-1233 2001 10185 20.12.2012 Th. B. Edlund Jøhnk, Kgs. Lyngby D-OOHA 

OY-SLS Falcon 900EX 2012 264 13.12.2012 Air Aisie A/S, Sønderborg 

OY-SNK Falcon 2000 2005 223 14.12.2012 Air Alsie A/S, Sønderborg M-WIND 

OY-8EI Cessna F.172RG 14.11.2012 Hørner Aviation, Frederiksberg Hav ved Odense Lufthavn 23.6.2004 

OY-BHF PA-31-310 Navajo 12.12.2012 Fugro Aerial Mapping A/S, Glostrup Overført til Malta 

OY-BLL PA-28-181 10.10.2012 Anders Jesper Hansen, Lundby Hav ved Allerød flyveplads 14.4.2007 

OY-CFL AA-58 Tiger 24.10.2012 Peter Muus, Gilleleje Hav ved H6ganås flyveplads 14.7.2006 

OY-CJT ATR 72-212A 17.12.2012 KAI P /5, Vejle Solgt til Rumænien 

OY-CKI Falcon 2000 29.10.2012 Air Alsie A/S, Sønderborg Solgt som LN-RTG 

OY-CLI DHC-8-314 4.10.2012 KAI P /S, Vejle Solgt som N8300S 

OY-CLR ATR 42-500 2.1.2013 NAC Aviation 8 Ltd, c/o Billund Solgt til Philippinerne 

OY-DHG C:essna 1S0B 3.10.2012 Bjarne Levisen, Varde Hav mod Jyderup-masten 22.7.2011 

OY-DIV PA-22-150 5.10.2012 Svend J\ngc Larsen, Neksø !lav på Oillund lufthavn 27.10.2011 

OY-EDM DHC-8-314 19.12.2012 Nordic Aviation Contractor Solgt til Philippinerne 

OY-FEY D.H.87.A Tiger Mo. 14.11.2012 Johan Wiklund, MalmO Hav ved Staffanstorp 17.5.2008 

OY-FRA PA-34-200 Seneca 5.11.2012 Torben Biehl Jensen ( + 1), Haderslev Hav på Vamdrup 23.9.2011 

DY-GOD LBL 908 5.11.2012 Det Danske Aerostatiske Selskab, Solgt til Polen 

OY-GOP LBL 77A 13.11.2012 Henrik Vedel Jørgensen, Solgt til Lithauen 

OY-GSA Pilatus PC-12/45 12.11.2012 Widex ApS, Værløse Solgt som N888GW 

OY-GVG Gulfstream GIV-X 17.10.2012 Delia A/S, København Solgt som P4-BFL 

OY-HIA Bell 222U 29.10.2012 Air Greenland A/S, Nuuk Solgt til Australien 

OY-HID 8ell 222U 29.10.2012 Air Greenland A/S, Nuuk Solgt til Australien 

OY-HIE Bell 222U 21.11.2012 Air Greenland A/S, Nuuk Solgt til Australien 

OY-HIF Bell 222U 29.10.2012 Air Greenland A/S, Nuuk Solgt til Australien 

OY-HKA Sikorsky S-92A 14.12.2012 CHC Denmark ApS, Esbjerg Overført til Irland 

OY-HKS Sikorsky S-92A 14.12.2012 CHC Denmark ApS, Esbjerg Overført til Irland 

OY-HKP Robinson R44 30.10.2012 Aakær Gods v/Johan Koed Jørgensen Hav ved Juelsminde 12.12.2011 

OY-HSN Agusta AW139 18.12.2012 Atlantic Airways, Faroe Islands Solgt til Tyskland 

OY-JX8 Discus 2cT 12.10.2012 Bjarne Bredahl Berthelsen, Glostrup Solgt til Frankrig 

OY-KBN Airbus A330-343 16.10.2012 SAS Omregistreret LN-RKM 

OY-KHU MD-87 29.10.2012 SAS Solgt som N476DN 

OY-NJV PA-31-350 5.10.2012 Fugro Aerial Mapping A/S, Glostrup Omregistreret 9H-FMG 

OY-PCE ATR 42-320 17.10.2012 Kirk Aviation A/S, Vejle Solgt som LV-CZJ 

OY-PKC PA-46-SOOTP 22.11.2012 Air Alpha Lease A/S, Odense Solgt til Rusland 

OY-PNO Falcon 2000EX 18.10.2012 Pharma-Nord A/S, Vejle Solgt til Frankrig 
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OY-RRR Cirrus SR 20 29.10.2012 

OY-SMA Marchetti SF.260 25.10.2012 

OY-TOH PA-28-151 10.10.2012 

OY-TXA Rolladen LS4 12.12.2012 

OY-VIN Pilatus PC-12/47 19.11.2012 

OY-XAR FES.530 18.10.2012 

OY-XDF PlK-20B 25.10.2012 

OY-XES Mu 13E Bergfalke 14.11.2012 

OY-XHP Grob G 102 Astir 03.10.2012 

OY-XZF Schempp-H. J. CT 14.11.2012 

EJERSKIFTER: 

OY-ATL DHC-1 Chipmunk Mk.22 14.11.2012 

OY-BAB PA-28-235 Cherokee 12.12.2012 

OY-BTZ PA-31-350 Navajo Chieftain 12.10.2012 

OY-CSF PA-28-140B Cherokee 5.12.2012 

OY-CVB Beech Super King Air 300 29.10.2012 

OY-DBX SZD-22D Mucha Standard 3.10.2012 

OY-DKV Cessna lSOF 11.12.2012 

OY-EFB Cessna 140 8.10.2012 

OY-GBH SOCATA Rallye llOST 14.12.2012 

OY-HF] Robinson R22 Mariner 11.12.2012 

OY-JTG MFl-15-200A Safari 28.11.2012 

OY-NAY SOCA1A Tll-20 Trinidad 13.1.2013 

OY-NJH Cessna 182T Skylane 22.10.2012 

OY-ODA Europa Classic 11.10.2012 

OY-RUW DHC-8-102 27.11.2012 

OY-SMC Grab G 115 9.10.2012 

OY-SXG Schcmpp-Hirth Discus b 6.11.2012 

OY-XKX Rolladen-Schneider LS4 16.11.2012 

OY-XTY Rolladen-Schneider LS4-a 17.12.2012 

OY-XUP Schempp-Hirth Discus 2T 5.12.2012 

OY-XYD Glaser-Dirks DG-300 Elan 25.10.2012 

Christian Winther ( +1 ), Højbjerg 

Kent Sejerskilde, Give 

Anlægsselskabet Dansk Nybyg A/S 

Leif Runge-Schmidt, Esbjerg 

UAB ''.ARV!" ir Ko, c/o Odense 

Lehrmeistergruppen, Silkeborg 

Jens Peter Jensen, Holbæk 

Mil-Gruppen, Fakse 

Svæveflyveklubben Aalborg A Sport 

Nordsjællands Flyveklub 

Kim Løn dal Frandsen ( + 1), Ølsted 

Air Service Vamdrup ApS, Vamdrup 

S.A.S. Pixar Survey, c/o Vamdrup 

Thomas Eje, Sydals 

Anders Bundgaard ( +2), Hals 

Sejr Viggo Martensen Uller ( + 1), 

Hans Erik Hemmingsen, Årslev 

Allan Jensen, Skjern 

Jeppe Stabel!, Skanderborg 

Skyhost ApS, Sabro 

L;1sse Rungholm, Beder 

Air Service Vamdrup ApS, Vamdrup 

Midtjydsk Totalbyg A/S, Herning 

Jens Otto Larsen, Søndersø 

Danish Air Transport Leasing A/S, 

Hangar 9 v /Søren Andersen, 

Nordsjællands Svævetlyveklub 

Frederikssund-F1:værk Flyveklub 

Viborg Svæveflyveklub 

Svæveflyveklubben SG-70 

Christian Hansen ( + 1 ), Vejen 

Solgt til Tyskland 

Hav på Skrydstrup 24.3.2012 

Hav ved Sæby 5.4.2010 

Solgt til Lithauen 

Solgt ti l Tyskland 

Taget ud af drift 

Solgt til Tyskland 

Ophængt på Stevns Museum 2002 

Solgt t il Tjekkiet 

Solgt t il Frankrig 

Viggo Christiansen, Padborg 

Forsikringsentret Admin istration ApS. 

Company Flight K/S, Ålbæk 

Flyvegruppen OY-CSF, Sønderborg 

Niels Rauff Hansen ( +3), Højslev 

Benr Brorly, Brørup 

Steff Aviation v /Torben Steffensen, Greve 

Knud Jørgen Kristensen, Nørre Asmindrup 

Frands Frandsen, Gjerlev J 

Jan Jensen, Blommenslyst 

Jørgen Tanghus Gram, Ebeltoft 

Ole Bone Søbirk Johansen ( +1), llirkerød 

Leasing 92 v /Birgit Højfcldt, Lemvig 

Niels Aage Kod<, Blommenslyst 

Nuuk Ai rcraft 1 ApS, Vamdrup 

OY-JRI ApS, Vamdrup 

Svævetlyveklubben SG-?0 

I Ians Jørgen Tranberg Hansen ( + 1), Borup 

Svævethy 

Erik Døssing Jensen ( + 1), Viborg 

Fr.sund-Fr.værk Flyveklub 

Seneste 
nye fly hos 
AirA/sie er 
en Fa/con 
900EX. 

Flyet er 
registreret 
OY-SLS. 
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Flyvning i Danmark er meget mere end blot flyvemaskiner, piloter og meka
nikere, for der er masser af mennesker, der bidrager til flyvning, fordi de bare 
gerne vil være med. Dem sætter vi fokus på med FLYV's nye serie 'De frivillige'. 
På Danmarks Tekniske Museum mødte FLYV en af de aktive frivillige hjælpere. 
Ualmindeligt aktiv! 

Tekst og foto: Rune Balle 

Så godt som hver fredag møder Tor
ben Bitsch Lauridsen op på Teknisk 
Museum i Helsingør for at vise gæ
sterne rundt på museet. Han er en af 
museets mange frivillige hjælpere. 
der blandt andet tager sig af reparati
on og vedligehold, arkiverer billeder 
og genstande, eller hjælper til i ud
stillingerne når museet er åbent. 

EN RUNDVISNING 

FLYV var med på en ganske alminde
lig rundvisning, en fredag eftermid
rla3 i jnleferien, hvor Torben Bitsch 
Lauridsen tog sig af en gruppe mu
seumsgæster bestående af 3 børne
familier, hvor den ene havde et hold 
bedsteforældre med. 

Turen startede med, at Torben Bitsch 
Lauri<ls~n præsf'ntPrf'rlf' sig 5am fri
villig hjælper på museet, og efter en 
kort introduktion til museets flysam
ling drejede guiden tilhørernes fokus 
fra tekniske rletaljer til at fokusere på 
de hændelser, de udstillede genstan
de havde været ramme om. 

Første stop var en fortælling om flyv
ningens barndom, hvor flyene var 
lavet af lærred og træ, og hvor flyene 
blev fløj el af mennesker af en helt 
speciel støbning. En gæst spurgte, 
hvordan piloterne dengang kunne 
få råd til at bygge og flyve flyene, og 
Torben fortalte, hvordan mange vel
havere yndede at sponsorere flypro-

46 FLYV FEBRUAR 2013 

jekter, for så at kunne fortælle venner 
og forretningsforbindelser om deres 
fantastiske flyvemaskiner, som de dog 
ofte selv undlod at flyve i, fordi de jo 
nok vidste, at det kunne være med 
livet som indsats. 

NORSKPT-26 
Efter en kort gennemgang af flyvnin
gens barndom, pegede Torben op 
mod en blå-gul PT-26 Cornell, som 
han fortalte, var kommet til Danmark 
fra Norge, hvor den havde fløjet for 
det norske flyvevåben. Torben fortal 
te sine tilhørere om, hvordan flyet, 
efter endt militærtjeneste, blev købt 
af en ekscentrisk nordmand, der en 
dag ville imponere sin kæreste. 

Den nye ejer al Cornell'en aftalte med 
en anden pilot, at de i to fly skulle 
flyve ud på en fotoflyvning, hvor for
målet var at fotografere ejeren, imens 
han stod ude på flyets vinge - vel at 
mærke imens flyet fløj rundt over Os
lofjorden. Da billedet var i kassen, fik 
den skøre nordmand den ide, at hans 
passager også skulle ud på vingen, 
og gudhjælpemig om ikke både pilot 
og passager kravlede ud på vingen 
samtidigt for at fotografere og blive 
fotograferet. Og de overlevede! 

DANSKE KZ-FLY 

Efter den utrolige historie fra Norge, 
blev den lille gruppe museumsgæ
ster guidet hen til Torben Bitsch 

Lauridsens foretrukne fly: Zonens 
KZ-IV, som han kunne fortælle om i 
timevis. Et uddrag af hans spænden
de fortælling er, at flyet blev bygget 
til at fungere som ambulancefly og 
patienttransportfly. En af de mange 
historier Torhen fortalte var, at han 
selv, som 14-årig knægt, havde set 
søsterflyet OY-DIZ bliver bygget på 
værkstedet i Hellerup i 1944. 
Da Zonen finansierede sine fly via 
abonnementer - ganske som vi 
kender det fra Falck, der senere 
opkøbte ZONEN - var del vigligl al 
få opmærksomhed omkring ambu
lanceflyene, så flere danskere ville 
købe abonnementer. Torben fortalte, 
at Direktøren for Zonen fandt på et 
"PR-stunt", der bestod i, at direktø
rens højgravide svigerdatter skulle 
flyves fra Vejle til København, når 
hun var "lige oppe over". Som sagt så 
gjort, men et lille problem var dog, at 
det kommende barnebarn ikke hav
de så travlt med at komme til verden, 
som bedstefaderen ønskede. 

Under vejs fra Vejle til Køllenhdvn 
gik veerne i stå, og jordemoderen 
foreslog en mellemlanding på Fyn for 
at trække tiden ud. Da Zone-direk
tøren i mellemtiden havde hidkaldt 
pressen til at modtage fly og det 
forhåbentlig nyfødte barn i Kastrup 
Lufthavn, måtte der gøres noget for 
at tilfredsstille direktør og "ver
denspresse". Jordemoderen gav den 



Lauridsens 
model af 

planeten fra 
"Den lille Prins" 

samt et mode/fly af en 
type som Saint-Exupery fløj i. 

vordende moder lidt ve-stimuleren
de, hvorefter KZ-IV'eren med fødende 
kvinde og jordemoder fløj fra Fyn 
mod København. For at trække tiden 
ud, blev der fløj et til København via 
Samsø, og efter sigende blev der 
født en dreng i KZ-IV'eren i luften 
over Samsø, hvorefter den ventende 
"verdenspresse" blev præsenteret for 
den nyfødte dreng og hans moder, da 
Zonens KZ-4'er var landet i Køben
havn. 

Kor.nF. FØnnF.R 
En rundvisning på Danmarks Tekni
ske Museum tager omkring en time, 
hvilket kan være ret lang tid når det 
er frostvejr udenfor, og ganske få 
plus-grader inde i udstillinghallerne. 
Inden vi blev så forfrosne, at vi var 
nødt til at blive tøet op i museets op
varmede cafe', nåede vi en håndfuld 
historier mere om museets samling 
af fly og genstande med relation til 
flyvning. 

HJEMMEBYGGET FLY 

Blandt "almindelige" museumsgæster 
er det ikke almen viden, at der findes 
hjemmebyggede fly, og derfor gør 
Torben Ritsch Lauridsen en del ud af 
at fortæ lle om museets Jade!. Flyet 
står delvist beklædt, hvilket gør at fly
ets indre kan ses, og museets guider 
bruger flyet til at fortæ lle hvordan en 
vinge er opbygget af hovedbjæ lker og 
spanter, der beklædes med lærred. 

Torben Bitsch Lauridsen 
fremviser museets varm
luftballon, der er skænket 
af Jørn Vinther, tidl. Gene
ralsekretær i KOA. 

Vingens opbygning forklares for museets 
gæster. Torben Bitsch Laurtdsens entusiasme er 
smittende, og det kan varmt anbefales at opleve 
ham fortælle om flyvning på Danmarks Tekniske 
Museum i Helsingør. 

Mange gæster spørger om det virke
ligt kan passe at en flyvemaskine er 
beklædt med stof, og de fleste tvivler 
på, hvor stærkt det er, indtil de får 
demonstreret beklædningens styrke 
på en prøveopstilling, som gæsterne 
kan få lov at slå på med let hånd. 
Mange gæsler får på Jen måtle en 
"aha-oplevelse", og det er jo netop et 
af formålene ved at udstille ting og 
tale om dem, fortæller Torben Bitsch 
Lauridsen. 

DEN LILLE PRINS OG DC-3'EREN 

Inden gæsterne på rundvisningerne 
får lov til at tø de frosne tæer op, er 
der to emner Torben Bitsch Laurid
sen gør alt for at få med: Den lille 
Prins og DC-3'eren. Han har nemlig 
brugt rigtig meget tid på at studere 
den franske pilot og forfatter Antoine 
de Saint-Exupery, ligesom han har 
brugt rigtig meget tid på al være ak
tiv i den flyvende DC-3'er, hvor han i 
mange år har været turleder. Derfor 
får gæsterne ikke lov til at slippe ind i 
den varme cafe', før de har været inde 
I DC-3'eren, hvor han gør megel utl 
af at fortælle om, hvor meget netop 
den flytype har betydet. Dels som 
det mest udbredte fly til transport af 
soldater under J\nden Verdenskrig, 
og efterfølgende som passagerfly i 
ruteflyvningens barndom. 

SUBLIM GUIDE OG FORTÆLLER 

Det er sjæ ldent at man møder en så 

inspirerende fortæller som Torben 
Bitsch Lauridsen, og museet har også 
måttet forhøje hans honorar indtil 
flere gange, fra en kop kaffe t il flere 
kopper kaffe og kaffe med kage, for 
det er sådan omtrent hvad der er 
belønningen for alt det arbejde, de 
ft ivillige lægger. PLUS skulderklap, 
og hundreder af timers spændende 
oplevelser og hyggeligt samvær med 
andre engagerede frivillige. 

SPÆNDENDE HISTORIE 

Det kan godt være, at Torben Bitsch 
Lauridsen kan fortælle mange gode 
historier om museets fly og andre 
genstande, men får man chancen for 
at sætte sig ned og høre ham fortælle 
om, hvad han selv har bedrevet, så er 
det bare om at slå lyttP.lapperne ud, 
for det er ikke så lidt han har oplevet! 

Torben Bitsch Lauridsen blev født S 
år før DC-3'eren, dvs. i 1930, og her 
følger bare lidt af, hvad han har op
levet: 

Han så DDL's Fokker XII og KLM's 
DC-2 overflyve sit barndomshjem ved 
Holbæ k Fjord i 1930-erne. 

Opleved e Hærens Flyvetropper lan
de på ise n på Holbæ k Fjord, hvor de 
måtte gå ned pga. karburatoris på vej 
retur fra Samsø, og han roede rundt 
om Marinens HM2 pontonfly, der lå 
for anker i Holbæk Fjord. 
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Alle rundvisninger på Danmarks Tekniske Museum går via 
museets DC3 hvor cockpittet vises frem. 

På rundvisningerne på Danmarks Tekniske Museum 
tages gæsterne også med en tur igennem Caravellen. 

Besøgte Kastrup Lufthavn i 1937, da 
der kun var græsbaner, og flyene star
tede og landede direkte mod vinden. 

Begyndte at bygge modeltly i 1941 
efter anvisninger i Familiejournalen. 

Så den 21. marts 1944 de allierede 
P-51'ere flyve UNDER vindueshøjde 
fra anden sal i en hygning nær Fri
l:mrl,;;m11sPPt, PftPr :it flyPnP h:wrlP 
bombet Shell-huset og ulykkeligvis 
også bombede den franske skole. 

Legede, som 15-årig, pilot i en tysk 
Fiesler Storch, der var nødlandet på 
Lundtofte Flyveplads 7. maj 1945. 

Var til flyvestævne i Kastrup 1. juli 
1945 hvor han så den tyske flyvebåd 
BV-138 blive bombet af allierede 
jagerfly. 

Cyklede forb i 8-17, der var nødlandet 
ved Avedøre. 

Fik sit livs første flyvetur i 1961 i en 
Catalina fra Julianehåb til Sdr. Strøm
fjord. 

Fik privatflyvercertifikat i maj 1976 
fra Skovlunde Flyveplads. 

J<øhtP PipPr Tnpacer OY-UCB i 19'/6 
og havde egen hangar i Skovlunde, 
hvor DCB var nabo til KZ-IV OY-DZU. 
Fik prøvetime i en Tiger Moth på 
Duxford i 2010. 

Fik søfly-træning i Biscarasse ved 
Bordeaux i Cessna 150 med pon
ton'er. 

Har fløjet KZ-111, KZ-lV, KZ X, Brous
sard og Stampe fra Stauning. 

Vil du lære at flyve søfly i "Beautifull British Columbia', hvor søtlyp1lot 
Tom Drybrough driver en lille flyveskole ca. 30 km øst for Vancouver. 
7-timers kursus koster ca. I 3.500 kr. 15-timers kursus ca 25.000 kr. 

Det er muligt at bo billigt på søfly-skolen i Pitt Meadows Airport 
(ICAO forkortelse CYPK). 

www.islandcoastalaviation.com 
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Prøvede paragliding i Frankrig og 
nåede op i 1000 meters højde i som
mertermik. 

Fik ballontur med Jørn Vinther i OY
COG over Sjælland, hvor skipper fik 
ballonen til at stryge støv af blom
sterne på en sennepsmark. 

Med andre ord har Torben Bitsch 
Lauridscn Mi\SSER af er faringer og 
MASSER af viden at øse af, når han 
fortæller gæsterne på Danmarks 
Tekniske Museum om flyvningens 
historie, og det bliver aldrig kedeligt, 
for som han siger: 

"Der er masser af fly og andre gen
stande at vise frem, men tingene 
bliver først sjove og spændende, når 
der kommer historier på." ...,_ 



GENERALSEKRETARIAT 

Kongelig Dansk Aeroklub 
Lufthavnsvej 28 
DK-4000 Roskilde 

NYT TELEFONNUMMER 
FRA 2013: 29 90 59 00 

Formand: Helge Hald 
E-mail: formand@kda.dk 

Generalsekretær: Anders Madsen 
E-mail: kda@kda.dk 

Sekretariatet er åbent: 
Mandag-torsdag 12.30-16.00, 
Fredag er sekretariatet lukket. 

Biblioteketet er åbent: 
Mandag-Fredag 9.00-16.00 

KDA'S BESTYRELSE 
Formand: 
Helge Hald 29 73 91 55 
Næstformand: 
Per Wistisen 98 18 43 16 
Miljø- og flyvepladser: 
Søren Pedersen 26 12 60 09 
Sportsligt: 
Regnar Petersen 40 52 23 28 
Teknikudvalg: 
Poul Harrison 59 47 22 93 
Luftrum: 
Palle J. Christensen 86 67 40 48 
Kommunikation: 
Lisette Bertelsen 20 92 15 00 

DANSK BALLON UNION 
Henning Sørensen 
Kronhjortvej 1·, 8270 Højbjerg 
Telefon: 86 27 66 63 
www.ballonunion.dk 
E-mail: formand@ballonunion.dk 

DANSK HANGGLIDING 
OG PARAGLIDING UNION 
KDA-huset 
Lufthavnsvej 28 
DK-4000 Roskilde 
Telefon 29905900 
www.dhpu.dk 
E-mail: dhpu@dhpu.dk 

DANSK FALDSKÆRMS UNION 
Idrættens Hus, 
Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 
Telefon: 4326 2777 
Telefax 4343 0345 
www.dfu.dk 
E-mail: dfu@dfu.dk 

DANSK KUNSTFLYVER UNION 
Morten Hartvig Hanesn 
Gundsølillevej 20, 4000 Roskilde 
Fif.: 21 33 05 79 
www.kunstflyvning.dk 
E-mail: 
morten.hartvig.hanscn@mail.dk 

DANSK MOTORFLYVER UNION 
Formand: Knud Nielsen 86 23 16 52 
E-mail: elek@fiber.dk 
Sekretariat: Merete Strandberg 
Limfjordsgade 121, Gjøl 
9440 Åbybro 
Telefon: 78 78 21 90 
www.fiyvdmu.dk 
E-mail: mail@flyvdmu.dk 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
Sv;pypflyvpc·P.n I P.r Arn borg 
Fasterholdtvej 10, 7400 Herning 
Telefon: 97 14 91 55 (man-fre 10-14) 
Fax: 97 14 91 08 
www.dsvu.dl 
E-mail: dsvu@dsvu.net 

HAVARIGRUPPEN 
Niels Gregersen 
John Carlsen 
Edvard Braae 
Lars Severinsen 
Phillip Nathansen 

2144 24 97 
40421247 
24856712 
40 38 11 28 
40198297 

DANSK UL FLYVER UNION 
Formand: Hans Havsager 
Telefon: 46 48 06 08 

Sekretariatet: Dagmar Skov 
Gl.Kirkevej 1, Tiset, 6510 Gram 
Tirsdag og torsdag 17:00 - 19:00 
Onsdag og fredag 13:30 - 16:00 
Telefon: 74 82 20 21 
Fax: 74 82 24 00 

www.dulfu.dk 
E-mail: dulfu@dbmail.dk 

DULFU's bestyrelse: 
Fmd: Hans Havsager: 46 48 06 08 
Næstformand & aktivitetsleder: 
Mads Thomsen 20 46 60 40 
Flyve.rchef: 
Niels Gregersen 87 54 02 48 
Materielchef: 
Preben Bruhn Jensen 48 30 31 21 
FLYV kontaktperson: 
Christian Iver Pedersen 74 83 12 69 
Uddannelseschef: 
Johnny Larsen 48 28 14 19 
Kasserer: 
Jørgen Gram 74 87 16 18 
Miljøchef: 
Henrik Rønbjerg 42 41 72 61 

MODELFLYVNING DANMARK 
Formand: Allan Feldt 
telefon: 86 13 4140 
Sekretariat: Marttin Stuart Nielsen 
Kirkeskovvej 1, Bjælkestrup 
4660 St. Heddinge 
Telefon: 86 22 63 19 

www.modelflyvning.dk 
E-mail: info@modelflyvning.dk 

KZ & VETERANFLY KLUBBEN 
Formand: Bent Esbensen 
Telefon: 50 99 70 07 
E-mail: besbensen@gmail.com 

Sekretær: Henrik Gabs-Pedersen 
Telefon: 20 68 15 85 
E-mail: gabs-pedersen@privat.dk 

Magasinet for alle med interesse for flyvning 
+-
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FLYVESKOLERNE 

hornlng motorflyvaklub,dk 

LÆR AT FLYVE I AARHUS 

Kontakt 
www.aarhusarrcenter.dk 

www.aarhusarrclub.dk 

benair 
I vores JAR-FCL godkendte 
flyveskole i Stauning tilbyder vi: 

• Privatflyvercertifikat 
• Erhvervscertifikat 
• Instrument-uddannelse 
• Nat VFR 
• Radio certifikater 
• Ratings på Fairchild SA 227, Let 410, Short SD-60 

og Cessna Single Engine Turbine 

BenA1r A/S 
Stauning Lufthavn • 6900 SkJern • +45 96 81 44 44 

www.benaar.com • 1nfo@bena1r.com 

KoldingEgnens Lufthavn / Vojens Lufthavn 
Tlf: 5323 I 060 / Fax: 7353 3 183 

www.climb2.dk/ Mai I: jas@c1imb2.dk 

BILLUND 

AIRCENTER~ 
INTEGRERET OG MODULAR, TEORI OG SKOLING 

- ALLE UDDANNELSER 
TIL FLYVEMASKINE OG HELIKOPTER 

Billund Air Center A/S 
Stratui;w~j 15 • Dl<'-7190 Billund • Tlf. 75)) 8907 

Fax. 7535 3966 • bac@billundaircenter.dk • www.billundaircenter.dk 

DE ANVENDTE BOGSTAVER BETYDER UDDANNELSETIL: 

•• H e liflight.dk 

li 
HELIFLIGHT.DK TILBYDER UDDANNELSE PÅ 
HELIKOPTER AF TYPEN ROBINSON 22, 
ROBINSON 44 OG EUROCOPTER 120. 

Undervisningen varetages af professionelle 
p iloter med baggrund i forsvaret og kommer
cielle flyveselskaber. 

Helinfght.dk ApS 
Hangarvej H-11 • OK-4000 Tune Roskilde • +45 7022 5260 

kontakt@heliflight.dk • www.heliflight.dk 

Aarhus Flight Academy tilbyder PPL ti l fly 
og helikopter samt efteruddannelse: 

Difference training 
Familtarisation 
Instruktørtime inden sæsonstart 
T ræningsnyvning 

PrnnLienly lheck Bridgekursus AA FA 
VFR-NAT 
Halehjulstræning 
N-BEG dansk radiocerti~kat 
BEG Engelsk radrocert,tikat 
Kone-fiyve-kursus 
Kunstfyvning og spinkurser 

www.aafa.dk • Tlf. 70 770 I I O • Mad: info@JJfa.dk 

IKAROS FTO 

TILBYDER: 

PPL Teori 

• Skoling til PPL og CPL 
~ ROSFLY 

• Skoling ti l SE og ME klasserettighed 

• Skoling til SE og ME instrumentrettighed 
Skoling til natrettighed 

• Skoling til instruktørrettighed 
• Proficiency Check SE og ME VFR 

• Proficiency Check SE og ME IFR 
• 12. time 

Træning i Full Motion Redbird Sim ulator 

Roski,rl1 ll T dVi. f <-lb "4 18 ,o . Mobil 21 6b 20 83 

PPL = Private Pilot Licence • CPL - Commcrcial Pilot Licence • SE = Single [ ngine • ME = Mul Li Engine • PFC - Profkiency Training • 
DIF = Difference Training IR = Instrument Rating A = Aeroplane • H = Helicopter • JAR = Joint Aviation Requirements • 
FLC = Flight Crew Licence • FTO = FlightTraining Organisation • N-BEG =Nationaltbegrænset radiocertifikat • 
BEG = Begrænset radiocertifikat ( engelsk) 
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FLYV FREMOVER! 

Planen er a t FLYV skal udgives 8 gange årigt (dog kun 7 numre i 2013) : 

1 Vinterferien uge 8 i februar ca. 1. februar 

2 F01 å1 1.d. 15. april ca. 1. april 

3 Sommer ca. 15. juni ca. 1. juni 

4 Sensommer ca. 1. september ca. 15. august 

5 Efterårsferie ca. 15. oktober ca. 1. oktober 

6 Julenummeret ca. 1. december ca. 15. november 

7 Nytå r dvs. ca 28. december ca. 7. december 

Jeg har MASSER af ideer til historier, der trænger til at blive fortalt, men jeg 
vil også meget gerne besøg DIG eller JER og fo rtælle DIN eller JERES historie! 
Så ring, skriv eller mail hvis I har en god historie, nogle gode billeder eller 
bare noget på hjerte, som I ønsker at dele med FLYV. 

+-

l::-1._'-'v 
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CENTER AIR 
PILOT ACADEMY 
SKANDINAVIENS STØRSTE SKOLE FOR 
PROFESSIONELLE PILOTER 

' 

LUFTHAVNSVEJ 44, 4000 ROSKILD[ 
WWW.BLIVPILOT.COM 
46191919 



Magasinet for alle med interesse for flyvning 
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IKAROS FTO TILBYDER: 

• PPL Teori 
• Skoling til PPL og CPL 
• Skoling til SE og ME klasserettighed 
• Skoling til SE og ME instrumentrettighed 
• Skoling til natrettighed 
• Skoling til instruktørrettighed 
• Proficiency Check SE og ME VFR 
• Proficiency Check SE og ME IFR 
• 12. time 
• Træning i Full Motion Redbird Simulator 

IKAROSFLY 
Roskilde Lufthavn • Tlf.: 46 14 18 70 

Få svar 
på tlf. 70201927 
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Flyforsikring 
Pilotforsikring 

Loss of license 
Hospitalsforsikring 

Ulykkesforsikring 
Rejseforsikring 
Hangar Keepers 

Bygningsforsikring 
Erhvervsforsikring 
Professionelt Ansvar 
Transportforsikring 

GASERVICE 
G.A. service t ilbyder alle former for flyvedligeholdelse 
og C/\MO.Vi er i besiddelse afkompetence1· og goc.l
kendelser t il at udføre Base/Line vedligeholdelse og 
CAMO på Piper, Cessna, Beech, Zlin, Socata og Par
tenavia, en- og to-motors, samt både mindre og større 
struktur-reparationer. 

Et af vore nøgleord er fleksibilitet. Al le vores ansatte 
er i besiddelse af PPL, og er dermed i stand t il selv at 
udføre testflyvning og afhentning af fly t il årligt luftdyg
t ighedssyn, service eller reperat ion. Bagefter t ilbyder vi 
at bringe flyet tilbage til dets base. Endelig gør vi vores 
yderste for at kunne komme flyvende og dermed stå t il 
rådighed, når behovet er der. 

-·-

General Aviotion Service ApS 
Lufthovnsvej 44 

4000 Roskilde 
tlf. : 72 170 180 

;f 

We keep our cusfomers flying 

--~ l-======'===""' .. _____ CAM()o.:_-_~_-_ 

....-==-=-.Cl . ~ I 

DAO Aviation AS 
Cop enhagen Airport Roskilde 
Hangarvej Hl 
4000 Roskilde 
Phone: + 45 46 19 12 19 
www.dao.dk 



- på vej mod forår! 

I skrivende stund er det pivende 
koldt udenfor. Smukke snedriver i 
haven viser, at vi i anden halvdel af 
marts måned endnu ikke er nået 
til noget, der minder om forår. På 
flyvepladsen er hangarportene fros
set fast, så det ville være noget af en 
kamp at få det gamle flyvejern ud i 
kulden, og selvom det skulle lykkes at 
lirke portene fri, så står der en trak
tor i vejen, der ikke vil starte, fordi 
batteriet ikke er blevet passet godt 
nok gennem en lang kold vinter. Så vi 
bliver på nede på jorden et stykke tid 
endnu. 

I al denne kulde og blæst har det var
mel cn01 ml mcgcl i del lille l.Jlauhw, 
på Samsø, at rigtigt mange har taget 
godt imod det det nye FLYV, der med 
hjælp fra KDAs jubilæumsfond blev 
sendt ud til de 3.400 læsere, der sidst 
modtog et FLYV i oktober 2012. 
En del, der pludselig modtog et FLYV, 
reagerede ved at nnge og rose initia
tivet, og mange andre valgte at skrive 
venlige mails i stil med disse: 

"Yderst prisværdigt tiltag du har taget 
. .. flot ... " 

"Jeg har lige modtaget FLYV. Tillykke 
med resultatet. Vi ses på Samsø!" 

"Virkeligt flot blad I har fået på ga
den. Det kan ikke blive andet end en 
succes, når I har alle grene af flyvnin
gen med i bladet:' 

"Tillykke med første udgave af det 
nye FLYV. Set med mine briller er det 
bestemt på højde med "gamle" FLYV, 
og vistnok også mere nærværende. 
Godt gået!" 

"Tusind tak for fremsendte. Hvor 
er det fantastisk, at du sørger for at 
FLYV overlever." 

At få så megen ros har varmet i kul
den, og det har overbevist mig om, at 
FLYV trods over 85 år på bagen har 
en plads i vores fortravlede hverdag, 
hvor vi bombarderes med informatio
ner fra a lle mulige sider. 

I fm l.Jindelse nrnd J;!Emoplivningcn 
af FLYV, foreslog en del læsere, at vi 
skulle lave FLYV som en hjemmeside 
eller et elektronisk magasin, der kan 
købes til "lesebrett", som de siger i 
Norge. Ideen om FLYV på "lesebrett" 
arbejdes der på, og en læser har end 
da tilbudt at blstil med del prakliske, 
hvilket vi går i gang med inden længe. 

Ud over at få FLYV ud til læserne er vi 
i fuld gang med at opbygge en hjem
meside, der forhåbentlig allerede 
fungerer, når dette FLYV bliver bragt 
ud i første halvdel af apri l. Da hjem
mesiden sættes op af en frivillig hjæl
per, der også har familie og arbejde al 
se til, får siden lov til stille og roligt at 
udvikle s ig i det tempo, han er tid til. 
Men prøv at klikke ind på www.flyv. 
dk og se, om der ikke skulle være en 
lille smule at kikke på! 

Rune Balle 
Redaktøro d . 

'B u '91ver af FlYVji 
ra2013 

Født i Odense 1967 
A-cert./ PPL 1991 
Cand. scient · · 1 antrop I . CPl i New z , o og, Kbh. 1999 

CPL . D ea,and 2003 
, anmark 2004 

F/yvepfadschef på Sa . 
Flyveinstruktør 2005 msø siden 2004 

Søjly rating Canada 2012 

I dette nummer har vi været så 
heldige at kunne trække på Casper 
Tybjergs billedarkiv, hvilket ikke 
mindst fremgår af hans superskud på 
forsiden og på midtersiderne. Uden 
Casper, og ikke mindst Karina, der 
laver Jay-out, var det nye FLYV ikke 
det samme. Hvor heldige har vi lov at 
være? 

Jeg vil afslutningsvis sige, at opfor
dringerne til også at tage militært 
stof, og mere om hvad der sker inden
for CA-flyvn ing og ruteflyvning, vil 
blive efterkommet. Det var planen, at 
der i dette nummer skulle have været 
en artikel om Air Alsie, og om det 
nye Greybirrl Avi;:ition 1ollf'8P i Jyl 
land, men begge blev udsat på grund 
af travlhed, og vejr der drillede. Vi 
håber, det lykkes til næste FLYV. Men 
et er sikkert, og det er at der kommer 
en spændende artikel om udstatione
ringen af danske F-16 fly på Sigonella 
Naval Air Slalion (SiLilien) i forbin
delse med Libyen-indsatsen! Indtil 
vinen~ m;'\ I dog "nøjes" med, hvad vi 
har valgt at bringe i dette FLYV! 

God læselyst! 

Rune Balle 
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r,1adsen 
.4nders txr 

Generaisekre k Aeroklub d 
. oans forbun 

Kongeh9 LuftsPorts· 
oanrnarks 

Tanker i fortiden ... 

I det moderne samfund ser vi nor
malt fremad. Nye gadgets, nye aktivi
teter eller gamle aktiviteter på "nye 
flasker" forventes at kunne ændre 
vores livsstil og vilkår. Men i nuti
den har vi alle en tilbøjelighed til at 
glemme, hvordan vi er kommet til 
det udviklingsniveau, vi reelt er på. 
Og her tænker jeg især på, hvordan vi 
har fået etableret de forskellige orga
nisationer med forskell ige aktiviteter 
i flyve- og luftsportssa mfundet. De 
fleste af organisationerne har efter
hånden har haft et rundt jubilæum 
eller flere. 

Indenfor de seneste måneder har 
Dansk Faldskærms Union fejret 50 
års jubilæum. Og, vi kan jo minde 
hinanden om, at faldskærmssporten 
i sin tid blev igangsat af enkeltper
soner, som faktisk havde en vision 
og en brændende interesse for en ny 
og spændende aktivitet. De første 
spring, som sikkert ikke var ufarlige, 
har KDA registreret i 1921, foret;.igel 
af professor Newell på Kløvermarken 
i 1921 med assis tance fra daværende 
generalsekretær Kar l Holtermann og 
Willie Wulff. Og indtil andet doku
menteres, så er professor Newell's 
spring fo rmentlig det første fald
skærmsspring i Danmark (se billeder 
inde i bladet). 
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42 år efter, i 1963, holdt Dansk 
Faldskærmsklub (senere Dansk 
Faldskærms Union) stiftende gene
ralforsamling med koordinering fra 
KDA. Alle interesserede skulle betale 
20 kroner for at få stemmeret ved 
den stiftende generalforsamling. Så 
her var det visionære personer og 
ildsjæle (Kurt Holdt, Birger Schiøtt, 
Otto Pedersen, H. D. Nielsen og J. 
Vestergaard), som troede på en ide 
og tog lederskab af den nye organi
sation. I dag er Dansk Faldskærms 
Union en velkørende organisation 
med masser af aktiviteter til glæde 
for mange medlemmer, og danske 
faldskærmsspringere er i dag blandt 
verdens bedste. 

11988 stiftedes Europe Air Sports 
(EAS), som de første mange år ikke 
var en særlig aktiv eller betydnings
fuld organisation. Men da EU-parla
mentet besluttede at etablere EASA, 
med formiil al "cn:s!'cLLc" lovgiv ning 
for Oyvnins i F.IJ, kom <! Pr for alvor 
liv i EAS. Og har man bare sat sig lid t 
ind i EASA's lovgivningskompleks 
og -udvikling, vil man hurtigt op
dage, at EAS har haft en stor og vigtig 
indflydelse på udviklingen og skånet 
vore organisationer for mange lov
mæssige "overgreb". Organisationen 
fejrer i år 25 års jubilæum, og årets 

generalforsamling er netop afholdt 
i København. EAS's betydning for os 
alle håber jeg heller ikke bliver un
dervurderet. 

Lad os håbe, at alle vil støtte ildsjæ
lene, visionerne og fællesskabet, 
selvom fordele ved et fællesskab ofte 
først er rigtig klare og markante efter 
flere års udvikling. 

Uden ildsjæle, visioner og fællesskab 
på jorden og i luften, så er jeg bange 
for at også flyve- og luftsportssam
fundet ville blive et fattigere sted at 
være. 

Anders Madsen 
Genera/sekretær 
Kongelig Dansk Aeroklub 

Danmarks Luftsports-Forbund 
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NYT FLYSELSKAB I BILLUND 

Fra den 3. juni bliver det atter muligt 
at flyve mellem Billund og Birming
ham i England. Det er det britiske 
flyselskab bmi regional, der åbner 
ruten. Den vil blive befløjet med sel
skabets Embraer 145, som har plads 
tll 49 passagerer seks gange ugentlig 
efter følgende tidstabel: 

Mandag til fredag vil der være afgang 
fra Birmingham kl. 7.00 med ankomst 
i Billund kl. 9.40. Returflyvningen vil 
blive med afgang fra Billund kl. 10.10 
og med ankomst i Birmingham kl. 
11.00. På søndage bliver det muligt at 
flyve fra Birmingham kl. 12.00 med 
ankomst i Billund kl. 14.40. Flyet vil 
flyve fra Billund kl. 15.50 med an
komst i Birmingham kl. 16.00. 
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af Knud Larsen 

PW POKALEN TIL ANDERS MADSEN 

Kongelig Dansk Aeroklub's generalse
kretær Anders Madsen fik på Dansk 
SvæveflyvP.r Union's repræsentant
skabsmøde overrakt PW-pokalen 
af DSvU's formand Poul Hørup. PW 
pokalen er indstiftet af den navnkun
dige Per Weishaupt, selv tidligere 
generalsekretær i KDA i en halv men
neskealder, og uddeles for særlige 
præstationer i luftsportens interesse. 
Den uddeles af Dansk Svæveflyver 
Union. Det var DSvU's bestyrelse, der 
selv havde indstillet Anders Madsen 
til at modtage pokalen i år, og begrun
dede det bl.a. med en helt enestående 
ildhu, hans evne og lyst til at arbejde 
for alle luftsportens aktører, hans 
enestående evne til at færdes på de 
bonede gulve og en heil usædvanlig 
arbejdsindsats til gavn for alle KDA's 
unioner. 

AOPA SØGER NY PRÆSIDENT 

Craig L. Fuller meddelte den 28. fe
bruar, at han ville fratræde sit job, 
når han den 1. januar 2014 havde 
opfyldt sin fem års kontrakt. Han er 
62 år og mener at det er på tide at 
søge nye udfordringer. Fuller har øget 
samarbejdet med den anden store 
flyveo rganisation EAA (Experimental 
Aircraft Association) på områder som 
gebyrer og helbredsmæssige opgaver. 
AOPA har 385.000 medlemmer. 

MOJN EXPRESS 

En gruppe erhvervsfolk og investo
rer har besluttet at etablere et lokalt 
luftfartselskab, hvis primære opgave 
bliver at beflyve ruten mellem Søn
derborg og København. Det meddelte 
Danfoss direktør Jørgen Mads Clau
sen byrådsmedlemmerne i Sønder
borg. Mojn Express er navnet på det 
nye indenrigs flyselskab, der fra juni 
skal tage kampen op mod Danish Air 
Transport. Ruten skal beflyves fem 
gange om dagen på hverdage med en 
60-sæders ATR-72 maskine. De rej
SP.11de mener, at DAT har for få dag
lige forbindelser til København. 

Piper Matrix /MG. 



MALDIVIAN AIR TAXI SOLGT 

Øgruppen Maldiverne i det Indiske 
Ocean er indbegrebet af et turistpa
radis med palme,~ hvide sandstrande, 
krystalklart havvand og blå himmel. 
Øgruppen består at ca. 1200 øer, men 
kun en lufthavn. Da Lars Erik Nielsen 
besøgte øgruppen første gang, var 
der en sejltur på seks timer, inden 
selskabet kom frem til den valgte 
ø - alle var søsyge. På den baggrund 
mente Lars Erik Nielsen, at der var 
basis for at indsætte fly. Firmaet Mal
divian Air Taxi med hans to fætre som 
medejere så dagens lys i 1992, hvor 
man begyndte med to fly på pontoner. 
I dag flyver selskabet med over 20 fly 
a f typen de Havilland Canada DHC-7 
Twin Otter med plads til 19 passage
rer. Over 400.000 turister transpor
teres årligt fra lufthavnen i hovedsta
den Male til deres ø-ferieparadis. 
I New York havde investeringsselska
bet Blackstone fået øje på Maldivian 
Air Taxis succes og mente, at det var 
værd at investere i, så Lars Erik Niel
sen og hans fætre fik et meget fint 
tilbud, de ikke kunne sige nej til. !flg. 
en pressemeddelelse fra Blackstone 
lnulræuer Lars Erik Nleben (ue1 

Embraer 145 nr. 1000 

stadig ejer en del af selskabet) ind i 
bestyrelsen. Det forventes, at turist
strømmen til Maldiverne vil fordoble 
de næste 5-7 år. I øvrigt er Lars Erik 
Nielsen også kendt i motorsports
kredse med kælenavnet Lars Erik 
"Hjulspind". Han har deltaget i mange 
racerløb, bl.a. flere gange i 24-timer 
Le Mans løbet i sin Porsche 911 GT3 
med fine resultate1: I 2006 blev han 
således nr. 2 i sin klasse. 

BERLIN-BRANDENBURG AIRPORT 

Åbningen af den nye lufthavn syd 
for Berlin er endnu engang udskudt 
på grund af mere end 20.000 fejl og 
mangler. Det fremgår af den nyeste 
"fremskridtsrapport". Den oplister 
alt fra store fejl (manglende brand
sikkerhed) til småting som revnede 
fliser. Byggeriet blev påbegyndt i 
2008 med forventet indvielse i 2011 -
noget de færreste troede på, men det 
hastede af politiske årsager! I hel
digste fald håbes der nu på at kunne 
åbne engang i 2014. For al få gang i 
oprydningen har lufthavnsselskabet 
ansat "en hård hund", Hartmut Meh
dorn, der kommer fra et chefjob i 
luftfartsselskabet i\ir Berlin. 

PIPER ØGER SALGET AF FLY 

Det går fremad for Pi per Aircraft 
Ine. med hovedkvarter i Vero Beach, 
Florida, USA. Omsælningen i 2012 
steg med ca. 13 pct. til ca. 148 mio. 
USD. Antallet af solgte fly steg fra 136 
til 158. M-klassen, som det kaldes 
(Mirage, Matrix og Meridian), med 
6 sæder, god plads og 350 hk motor 
stod for de 93 fly ud af hele salget. 
Pi per Seminole (2-motoret) og Pi per 
Warrior III er solgt til flyveskoler i 
USA og Indonesien. 

RYAN AIR KØBER IND 

Flyfabrikken Boeing har meddelt, at 
de har indgået aftale med luftfartssel
skabet Ryanair om at levere 175 nye 
Next-Generation 737-800 fly. Aftalen 
har en værdi på 15,6 mill iarder USD 
iflg. listeprisen, men der ydes utvivl
som en større rabat. Boeing 737-800 
indrettes til 189 passagerer. Ryanair 
har pt. 300 fly. 
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BOEING 787 PROBLEMER 

Flyet har stået på jorden i et par må
neder efter FAA udstedte flyveforbud 
på grund af forskellige fejl opstået i 
driften af flyene. Et af de største pro
blemer er lithium-ion batteriet, lade
systemet og kasserne, der indeholder 
bat teiet. Batteriet, der produceres 
hos GS Yuasa i Japan, æ ndres således, 
at hver af de otte celler bliver isoleret 
separat. Batterikassen fremstilles i 
rustfrit stål, og beslagene fremstil
les i titanium. Batteriets ladesystem 
ændres, så opladningen ikke bliver 
så voldsom. Boeing har leveret ca. SO 
787 fly siden leveringsstart. Boeing 
håber at kunne sætte 787 Dreamliner 
i drift igen midt i april. 

HAVARI 

Den 6. marts havarerede Partenavia 
P 68 Observer OY-CAG i forbindelse 
med en afbrudt landing i Københavns 
Lufthavn Roskilde. I Havarikommis
sionen for Civil Luftfarts' foreløbige 
rapport står der hl.a.: "Tårnflyvelede
ren gav ved baneskift fra bane 11 til 
bane 03 piloten i OY-CAG information 
om, at muligheden for at udføre en 
lang landing (dvs. køre af ved bane
enden) på bane 03 kunne forventes. 
OY-CAG var nummer to i landings-

fortsat ... 

sekvensen. Umiddelbart efter at fly 
nummer et i landingssekvensen fik 
landingstilladelse, bekræftede piloten 
i OY-CAG visuel kontakt med fly num
mer et. 

Vindforholdene blev rapporteret til 
at være 350 ° og 7 knob. Piloten i 
OY-CAG fik efterfølgende tilladelse 
til at lande på bane 03 efter foran 
landende fly. Piloten i OY-CAG læste 
tilladelsen tilbage. I landingsafløbet 
på bane 03 oplevede piloten i det 
foran landende fly kraftige rystel-
ser fra næsehjulet og valgte at gøre 
reduceret brug af hjulbremserne og 
forlænge landingsafløbet for at få 
kontrol over flyet. Piloten i det foran 
landende fly fik instruktion om at 
køre til parkering via rullevej B og F. 
Pilotens fokus i det foran landende 
fly var rettet mod at håndtere rystel
serne fra næsehjulet, og piloten læste 
ikke instruktionen t ilbage. 

Tårnflyvelederen observerede, at 
OY-CAG i lav højde over bane 03 og 
fortsat flyvende nærmede sig det 
fornn landende fly, der kørte på bane 
03. Tårnflyvelederen gav piloten i OY
CAG instruktion om at lande. Piloten 

i OY-CAG afbrød landingen på bane 
03 og rapporterede udførelse af en 
"low circle" (et 360° drej i lav højde). 
Tårnflyvelederen anmodede piloten 
i OY-CAG om at bekræfte, at inten
tionen fortsat var at lande på bane 
03. Piloten i OY-CAG bekræftede og 
fik instruktion om at udføre en kort 
indflyvning samt tilladelse til at lande 
på bane 03. Piloten i OY-CAG læste 
instruktionen og landingstilladelsen 
tilbage. Piloten i det foran landende 
fly fik instruktion om at dreje til ven
stre og køre via rullevej B og F. 
Piloten i det foran landende fly læste 
instruktionen tilbage. Under drejet 
("low circle") i lav højde mistede pilo
ten i OY-CAG kontrollen over flyet, og 
flyet havarerede syd for rullevej A3, 
mellem rullevej A og bane 03. Flyet 
brød ved nedslaget i brand og b lev 
ødelagt. En brand- og redningsak
tion blev iværksat. Havariet indtraf i 
dagslys og under visuelle vejrforhold 
(VMC). 

Havarikommissionens foreløbige 
undersøgelser: 'De tekniske under
søgelser på havaristedet afdækkede 
ikke fejl eller mangler.' Se www.hcl.dk 
(HCL )510-2013-187). 

+-



ROSKILDE LUFTHAVN 
0 

40AR 
Tekst og foto: Knud Larsen • 

Det var en svær fødsel. Allerede 1948 
kunne man i FLYV læse om et skitse
forslag, som Egnsplansudvalget med 
professor Steen Eiler Rasmussen som 
formand, havde udarbejdet for Stor
københavn. Heri er omtalt flyveplad
ser i Brøndbyvester og flere steder 
i Nordsjælland, men også i nærhe
den af Roskilde. Tanken var, at hvis 
udviklingen medførte, at Københavns 
Lufthavns kapacitet blev overskredet, 
kunne den tænkes suppleret med en 
ny storlufthavn formentlig placeret i 
omegnen af Roskilde. På finansloven 
1969-70 var der afsat 3,5 millioner 
h til indretning af en almenflyveaf
deling i (Flyvestation) Værløse, men 
efter et politisk pres måtte dette pro
jekt henlægges. I stedet blev pengene 
brugt til de forberedende arbejder til 
København Vest, der blev til Køben
havns Lufthavn Roskilde. 

Baneanlægget var allerede klar i 
efteråret 1972, men måtte ikke tages 
i brug, da det bl.a. blev brugt til 
parkering af entreprenørmaskiner, 
banebelysningsarbejde mm. Banean
lægget VdI Lu k1yJsbc1ne1 03-21 ug 
11-29 begge 1500 meter lange og 32 
meter brede. 

Søndag den 1. april 1973 kom så da
gen, hvor det fra kl. 0700 var tilladt at 
benytte banerne. Og stort set på klok
keslettet var Kurt Kardel i en Rally 
100 på kort finale klar til at modtage 
landinsstilladelsen. Den fik han af 
flyvelederen og blev derfor den første 
til at indvie lutthavnen. I apnl måned 
var der 8.117 operationer. Planen om 
en stor officiel åbningsdag med fly
vestævne og deltagelse af HKH Prins 
Henrik den 5. maj blev af forskellige 
årsager aflyst. 

Bebyggelse af hangarområdet gik 
temmelig langsomt de første år, men 
efterhånden kom der både flyvesko
ler, flyværksteder, instrumentværk
sted, radioværksteder mv. 
Den opførte terminalbygning var 85 
meter lang og 12,S meter bred uden 
bærende søjler, der giver fine mulig
heder for indretning. Bygningen har 
fuld kælder med plads til omklæd
ningsrum, toiletter og tekniske instal
lationer. I stueetagen blev indrettet 
cafeteria, vente- og ekspeditionsom
råde, kiosk og bankfilial. Umiddelbart 
ved terminalbygningens østlige ende 
er det 24 meter høje kontroltårn 
opført. 

FIXED BASE OPERATOR 

I 1 'J'JO erne blev mindre jctpassagcr 
fly d!mindelige i lufthavnen. Mange 
blev brugt til taxi-flyvning i ind- og 
udland, og mange større virksomhe
der anskaffede selv jetfly for at kunne 
komme hurtigt og uafhængigt frem 
og tilbage fra møder etc. Nu om dage 
findes noget der hedder Internettet, 
hvilket giver fantastiske muligheder 
for at komme ud i verden med sit 
budskab. På lufthavnens hjemme
side gøres der oµmærbum µå dlle 
fordelene ved at benytte Roskilde 
Lufthavn. 

· En af de ting, der er blevet lagt mær
ke til ude i verden, er indretningen 
og driften af lufthavnens Roskilde 

Executive Handling FBO. Det er et 
servicecenter, hvor fly kan få assi
stance til tankning, klargøring af fly, 
hangarplads, bestilling af transport 
og hotel, catering samt opholdsrum 
med kaffe og andre drikkevarer til 
rådighed for V!Ps, piloter og andre. 
Også det engelske tidsskrift European 
Business Aviation News har også fået 
øje på Roskilde Executive Handlings 
fine forhold for flypassagerer og 
besætninger. Bladet, der kommer i 
Europa, Rusland, Mellemøsten og 
Afrika, har vurderet FBOs i deres 
område. Her er Roskilde Executive 
Handling placeret på en flot 7. plads 
blandt de 25 bedste FBOs. 
Lufthavnschef Lars Liµ skriver i en 
personalemeddelelse bl.a.: ... " Resul
LaLcL vi:;c1 mcJ Lydelighed, .1t "World 
Class CusL and Oµeraliun" ikke 
nødvendigvis er fashionable facilite
ter med guld belagte dørhåndtag og 
saltvandsakvarier i VIP loungen. Det 
er indholdet, der tæller. Super gode 
medarbejdere der evner at levere 
den helt unikke og ekstraordinære 
kundeoplevelse! 
Mange gange tillykke til alle jer 
medarbejdere der har været med ti l 
at skabe dette for Roskilde Lufthavn 
helt unikke resultat i verdensklasse!" 

Det bliver spændende at se hvordan 
det går med Roskilde Lufthavn de 
næste 40 år. )-
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I tre-fire dage kan kommende pilot
elever bo på Center Airs kollegium 
"Lloud Base" og gennemgå en undervis
ningspakke, der indeholder flyveteo ri, 
navigation, brandslukning og simulator
flyvning. 

FLYV var på besøg på flyveskolen i 
vintPrfPriPn, hvor 7 gymn1siPP]1>v0r - i 
alderen 17-21 år - fik "hands on" indblik 
i hvordan hverdagen ser ud som pilot
elev. 

Ligesom så meget andet indenfor luft
fart, skal der penge på bordet fo r at være 
med, og k11rsPt hPtrtlPr Pleverne 1.995 kr. 
for, inklusiv overnatning og bespisning. 
"Det er alle pengene værd," fortæller 
en af deltagerne, der tilføjer, at de som 
elever på Aviation Camp kommer godt 
ind i, hvad de senere skal forvente at 
skulle igennem, hvis de vælger at tage 
den "store" pakke og kvalificere s ig som 
erhvervspiloter. 
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Program 

Dag 1: 
• Introduktion til luftfart generelt 
• Meteorologi 
• Aften: Svømmehal (man skal prøve at 

svømme med tøj på) 

Dag 2: 
• Aerodynamik 
• Desøg og foredrag i tårnel, luflhavnen, 

CAPA booking og værksted 
• Aften: Film og popcorn 

Dag 3: 
• Førstehjælp og brandøvelser 
• Simulatorflyvning og briefing hertil 
• Aften: Film/foredrae 

Dag 4: (Kan ti/vælges for kr: 1.500,-) 
• Briefing til 1. lektion i flyveprogrammet 
• Preflight lnspection 
• Flyvetur med instruktør 
• De-briefing 
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AVIATION CAMP 
'JUNIOR' 

. sø Efterskole haft valgfagetflyvning på skoleskemaet ud 
sffrin,g1 dykning1 sejlads1 surfing1 golf, ridning og et væld af 
valgjb.g. Efterskolen tilbyder eleverne et afkog af teorien til 

c;': .. i:katet åg en del af radiokurset. I et kælderrum er der bygget en 
1.fcf1t;J 42 tommer skærme1 yoke og pedaler, og når vinteren går på 

1 å:.J'fi.;I, .· f!r}1yveholdet på ekskursion til fastlandet. 
Her følger en beretning fra en af deltagerne. 

Tekst Frederik Bach 
Foto: Joachim Christensen 

Siden august 2012 har vi hver tirsdag 
aften haft flyvning på skemaet. Vi 
startede 35 elever på holdet og jeg 
tror, at vores lærer startede ud med 
love og bestemmelser for at få tyndet 
ud i flokken. 

Efter gennemgang af love og bestem
melser, teori i radiokommunikation 
og meteorologi, begyndte vi at flyve 
i efterskolens egen simulator. Målet 
var, at vi skulle kunne lave en lan
dingsrunde selv. Det var sjovt og 
udfordrende, men til tider anstren
gende, når vores lærer irettesatte os, 
hver gang vi gav slip på gashåndtaget 
i forbindelse med start og landing. 
Ved selv at flyve simulator fik vi støt 
og roligt styr på teknikken, og som 
elev var det rigtig sjovt at have flyv
ning på skemaet. Derfor var vi en flok 
på 17 engagerede og spændte elever, 
der tog af sted på ''.i\.viation Camp Ju
nior" en tidlig tirsdag morgen i marts. 

På færgen mod Kalundborg fik vi en 
gennemgang af µrng1 ammel fur Lu
ren, imens vi spiste morgenmad. Før
ste stop ville være et kort besøg hos 
Kalundborg Aviation, derfra videre til 
Teknisk Museum for så at slutte i Ros
kilde Lufthavn, hvor vi skulle besøge 
SAR-beredskabet tirsdag aften og 
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tilbringe hele onsdag med 
at flyve simulator hos Center 
Air og lkaros Fly. 

Første stop på turen var 
besøg mekanikerne Thorkild 
og Benny hos Kalundborg 
Aviation. De fortalte om, hvor
dan det er at få lov til at gå og 
skrue på flyvemaskiner, og de 
viste os rundt på værkstedet, 
hvor vi fik en hel masse at vide 
om flymotorer og historier om, 
hvordan de fly, de skruede på, var 
blevet krøllet. På værkstedet stod 
to Piper 20'ere, der var til ser 
vice, men hos svæveCTyveklubben fik 
vi også lov til at se den Piper Super 
Cub, der bruges til at slæbe svævefly 
med. Derefter fik vi lov til at kigge på 
svævefly og fik at vide, hvordan de 
blev slæbt i luften af det store spil. 
Efter at have set på svævefly gik vi ud 
i kulden til hussen, som kørte af sted 
mod Helsingør. 

I Helsingør blev vi vist rundt på Tek
nisk Museum af Torben Lauridsen, 
som er gammel skoleinspektør og 
nu pensionist og frivillig på museet. 
Vi fik et kronologisk overblik over 
den massive udvikling, som flyvning 
har været igennem siden starten af 

1900 Lallcl. llislOI icn slai Lede med 
Ellehammers maskiner, som står i 
næsten original stand på museet. 
Herefter bevægede vi os op igennem 
historien forbi ambulanceflyet KZ-IV 
samt fragt/ passagermaskinen DC3 
og vi sluttede af med at se militære 
jetfly og en Caravelle, der havde fløjet 
for SAS. 

Efter det spændende besøg hos 
Teknisk Museum kørte bussen videre 
til Roskilde Lufthavn, hvor vi blev 
indlogeret på kollegiet "Cloud Base" 
hos Center Air, som også er værter for 
Aviation Camps i løbet af året. 
Vi vandrede over til hangaren, hvor 
SAR-beredskabet holder til med 



deres kæmpe EH-101 redningsheli
kopter. Vi blev inddelt i to hold, hvor 
det ene hold var inde i helikopteren 
og se cockpittet og alt deres red
ningsudstyr, imens det andet hold 
blev vist rundt om helikopteren og så 
hangaren. 

Efter en god lang nats søvn var vi klar 
til anden halvdel af programmet, som 
bestod i at flyve simulator. Vi fik en 
briefing af Jes Bisgaard (BIS), som 
fortalte os om simulatorerne. Vi blev 
derefter inddelt i tre hold bestående 
af seks elever. Da det var min tur, blev 
jeg sat som co-pilot og min kammerat 

Viggo som kaptajn i den store Boeing 
737-simulator, som er et cockpit med 
digitale instrumenter. Bagved cock
pittet er der et kæmpe 180° lærred, 
oplyst af tre projektorer, som er så 
realistisk sat op, at det snyder hjer
nen så meget, at man mærker et sug 
i maven, når man letter maskinen. 
Det var en kæmpe oplevelse at flyve 
så stor en maskine, men også lidt ner
vepirrende, da BIS smed en fugl i den 
ene motor. 

Efter at have fløjet Boeing 737 blev 
vi sendt ind til Ikaros Fly til deres full 

flight Redbird-simulator. Her fløj vi 
en ad gangen med vores lærer som 
co-pilot, og fik lov til både at lave rul 
og loop med en lille Cessna-172. Det 
var meget realistisk, men også lidt 
svært, selvom vi bare fløj i en stor 
kasse. 

Efter en hel dag med simulatorflyv
ning var vi 19 trætte, men glade 
elever, der vendte næsen hjem mod 
Samsø efter to hektiske og spæn
dende dage. En kæmpe stor tak til 
alle der var med til at give os alle de 
spændende oplevelser! 



FÆRGE FLYVNING 

NAGASAKI · ODE 
Som forholdsvis nyuddannet erhvervspilot blev Brian Pastoft i 
2006 tilbudt at være med til at flyve tre Britten-Normann Is lan
der-fly fra Japan til Danmark. Historien har han fortalt gennem 
Pn lang rækkP fnrPdrag rundt omkring, mPn nu kan FLYVs læse
re sidde i ro og mag og få indblik i, hvilke erfaringer to ''grønne" 
piloter fik ud af at flyve den halve jord rundt. 

TPkst na fntn· Rrian Pastoft 

I 2006 fik jeg et opkald fra min tid
ligere studiekammeret og gode ven 
Andreas Knudsen, der spurgte om jeg 
havde lyst til at tage med til Nagasaki 
i Japan for at hente tre fly af typen 
Britten Norman Islander hjem t il 
Odense. 
Nu P.r rlPt ikke hver dag, nogen spør
ger, om jeg har lyst til at brænde så 
meget benzin af på flyvning, så jeg 
smed, hvad jeg havde i hænderne for 
at tage til Roskilde Lufthavn, hvor vi 
begge fik en omskoling til typen BN-2 
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Britten Normann Islander, som Co
penhagen Air Taxi flyver rutetaxiflyv
ning med til Anholt og Læsø. 
Inden vi tog af sted til Japan, var der 
meget der skulle ordnes med plan
lægning og overflyvnings t illadelser. 
Der er ikke mange stempelmotorfly, 
når man bevæger sig udenfor Europa, 
og det er umuligt at få benzin, hvis 
man ikke har bestilt det rigtig mange 
måneder i forvejen. 
Vi skulle også have en mekaniker 
med os til Japan for at checke papirer 

og eftersyn på flyene, og han skulle 
være med til at udstyre flyene med 
færge-tank-systemer, så vi kunne 
flyve de lange strækninger. 
Planen var, at vi skulle flyve tre fly 
hjem, men da vi havde fløjet de to 
første fly fra Japan til Danmark havde 
vi fået eventyr nok. Siden jeg kom 
hjem, har jeg holdt mange foredrag 
om turene, men her følger en skrift
lig beretning om, hvordan vi fløj to 
gamle stempelmotorfly fra Japan ti l 
Danmark ... UDEN autopilot! 



JANUAR 2006 

19. januar fløj vi, dvs. kaptajn Andre
as, mekaniker Åge og jeg fra Køben
havn til Frankfurt og videre til Japan. 
Vel ankommet til Nagasaki blev vi 
indlogeret på Nagasaki International 
Hotel, og senere på dagen tog vi ud 
til lufthavnen, for at møde de folk der 
skulle hjælpe os igennem papirar
bejde mv. 
Vi holdt først et fællesmøde og blev 
præsenteret for hinanden, og vi op
dagede, at det var en brøler ikke at 
have visitkort med, fordi det første, 
der blev gjort, var at alle omhyggeligt 
lagde deres visitkort frem på bordet. 
Så der faldt vi altså lidt igennem. 
Imens vi gennemgik papirer og log
bøger, fandt vi ud af, at et af flyene i 
sin tid var færgefløjet fra England til 
Japan af en engelsk kvinde, der leve
rede fly ud til fronten under Anden 
Verdenskrig, og vi erfarede, at hun 
i sin tid havde leveret !standeren til 
Japan, da hun havde været over 70 år 
gammel! 

TANKE INSTALLERES 

Nu skulle der så arbejdes, og sammen 
med vores mekaniker1 og charme
rende assistance af de lokale kvin
delige mekanikere, fik vi afmonteret 
de 8 sæder bagved cockpittet og 
monteret tanksystemet, der bestod 
af fire 200 liters benzintromler og et 
stavir med drejehaner og kontakter 
til ekstra elektriske benzinpumper, 
der var installeret bag vore sæder. Vi 
skulle også have et udluftningssystem 
sat på tønrlerne, så de kunne trække 
luft ind, når vi brugte af benzinen. 
Det blev ført op til vingerne, hvor det 
normale udluftning system var. 
Det var hyggeligt og interessant at 
arbejde sammen med japanerne, som 
var meget pænt klædt på med slips, 
når de arbejdede, og de var utroligt 
høflige og rare, men måske også lidt 
stive i det, syntes vi på det tidspunkt. 
Vi var i Nagasaki i omkring 10 dage 
og havde heldigvis tid til at gå på op 
dagelse i byen. En af de ting, vi købte, 
var en luftmadras til at lægge ovenpå 
de 800 liter benzin, for på lange 
stræk ville man sikkert sove roligt 
der, og sove trygt til lyden af skvul
pende benzin. 

GR0UNDZER0 

I Nagasaki blev vi opfordret til at 
besøge stedet, hvor atombomben 
sprang lige over byen i 1945, og 
netop på det sted var der indrettet 
en mindepark med monumenter, der 
var skænket af mange nationer rundt 
omkring i verden. Vores japanske 
venner ville ikke med derud. Ikke af 
uhøflighed, men de kom der alle med 
skolen en gang i livet, og skulle be
stemt ikke derud igen. 
Vi mødte skoleklasser, da vi besøgte 
stedet, og det var en meget stærk 
oplevelse at se den ene søjle fra en 
gammel "kirke", der var tilbage efter 
bomben, og meget tankevækkende at 
se at der var aftegninger på murværk 
af personer, der havde "skygget" for 
eksplosionen, der havde sværtet re
sten af muren. 
Et af monumenterne forestillede 
mennesker, der køler sig ved at sprin
ge i floden, som stadig løber igennem 
området, og det føles meget tungt at 
spadsere ned langs med floden. 

AFSKED MED JAPAN 

Da det første af de tre fly var klar til 
den lange flyvetur, var det tid til at 
tage afsked med vores nye venner. 
Vejret var dejligt i februar måned, så 
hele lufthavnen lavede en fest og in
viterede os tll at komme og sidde for 
bordenden. Som nævnt er japanerne 
meget korrekte, og jeg protesterede, 
da Andreas tog jeans og T-shirt på. 
Derfor blev vi enige om at ankomme 
med skjorte og slips, men det var 
vi så de eneste, der gjorde, for alle 
andre kom i jeans og kortærmede 
skjorter. 
Det kan altså godt være, at japanerne 
er meget korrekte og forsigtige til 
hverdag, når de arbejder, men wow 
de forstår at feste igennem, når de 
går i byen og synger karaoke. Jeg er 
glad for, der var mere end et døgn til 
vi skulle flyve, ellers var det blevet 
aflyst under alle omstændigheder. 
Et par dage efter afskedsfesten skulle 
vi af sted mod Danmark, og for at give 
os lidt hjemve havde vejrguderne be
sluttet, at det blev i gråt og regnfuldt 
vejr, at vi forlod vore nye venner, der 
stod i silende regn og vinkede farvel. 
Første ben gik til Okinava ca. 5 timers 

flyvning fra Nagasaki. Da vi ikke 
havde fuel-målere på færgetankene, 
var det en god distance at teste, hvor 
langt man kunne flyve på 200 liter 
benzin. Det foregik ved at stige så 
højt på vi kunne, dvs. til 6-8000 fod, 
og flyve til motorerne satte ud, for så 
at dreje på hanerne bag vore hoveder 
og vente til motorerne gik i gang igen. 
De første par gange vi skulle gennem
føre den procedure var bestemt ikke 
behagelige oplevelser, for det kostede 
en del sved på panden at svæve mel
lem 1000 og 1500 fod ned før moto
rerne satte i gang igen, og selv om vi 
gjorde det rigtigt mange gange på vej 
fra Japan til Danmark, kan man ikke 
sige, at vi sådan rigtigt vænnede vi os 
helt til det. 
Amerikanerne havde base på Naha, 
som er flyvepladsen på Okinava, ind
til 1972, og den fungerer nu som base 
for Japans Self Defence. Vi var kom
met af sted klokken ni om morgenen 
fra Nagasaki og ville gerne have over
nattet på Okinava for at ankomme til 
Manila om dagen, men det kunne der 
ikke være tale om. Så vi måtte af sted 
og flyve ind i mørket senere på dagen 
og lande i mørke i Manila. Den ene 
flyvning over det Øst-kinesiske hav 
gik uden de store problemer, og vi fik 
prøvet at "relay'e" vores positioner 
ved hjælp at VH"; dvs. at man kalder 
op på radioen og får kontakt med 
nogle af de fly oven over en, så de kan 
give besked videre. 

T0RDENFLYVNING 

Vores anden tur var til gengæld lidt 
for spændende, for vi mistede radio
kontakt med Okinava efter en times 
flyvning og talte ikke med nogen 
igen, før vi nåede Manila. Vejret var 
vidunderligt, og vi fløj over blandet 
skydække, som var utroligt smukt. 
Vi havde godt set på vejrudsigten, at 
der ville være enkelte tordenbyger 
om eftermiddagen ind imod Manila, 
men i Danmark dør den slags jo ud 
sidst på eftermiddagen og aftenen 
Det gjorde de bare ikke der, og da vi 
begyndte at kunne modtage Manila 
på radioen, hørte vi at de sendte alle 
"de store fly" væk fra området. Da vi 
så nærmede os kysten, blev himlen 
sort, sort, sort, og det lynede og bra-
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gede. Vi fløj hen til kysten og tilbage 
igen for at se, om vi kunne komme 
udenom tordenbygerne, men det var 
fuldstændig umuligt. 
Flyvelederne i Manila gav os besked 
om at søge et andet sted hen, men 
vores benzinbeholdning krævede, at 
vi forts;itte ind i uvejret. Jeg sad oppe 
i vinduet og dirigerede Andreas, når 
himlen blev oplyst af lyn, for så kunne 
man se søjlerne af hagl, der for op og 
ned i skyerne. Lynene var så tæt på 
os, at man kunne føle varmen, og jeg 
ved stadig ikke, hvordan det lykkedes 
os at lande i Manila. Det var det mest 
skræmmende, jeg nogensinde havde 
oplevet, og da vi var landet og havde 
parkeret flyet, blev vi siddende i flyet 
i over en halv time uden at sige en 
lyd. På vej til hotellet sagde vi heller 
ikke rigtigt noget, før vi pludselig 
vendte os mod hinanden og samtidig 
sagde: "Vi flyver ikke det tredje fly 
hjem før senere på året". 
Vi blev i Manila et par dage for at se 
på byen og smage på maden, og det 
var her, vi rigtig kom til at sætte pris 
på de 6 kg havregryn og rosiner, jeg 
havde slæbt med fra Danmark. Det 
er ikke det bare sjov med 10 timers 
flyvning i et lille cockpit uden toi
letfaciliteter, og slet ikke hvis man 
har spist noget, som maven ikke kan 
fordøJe .... eller vil at med så hurtigt 
som muligt! 

"HÅNDHOLDT" PLANLÆGNING 

Der var ikke noget stort og forkromet 
over vores planlægning, for det fore-
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gik præcis som i Danmark med kort 
og lineal og en udregnet middelvind 
for distancen. Selvom Andreas er 
meget yngre end jeg, har han meget 
større erfaring i langdistance flyv
ning, og jeg var glad for at opleve, at 
den grundlæggende form for naviga
tion rent faktisk virkede fortrinligt. 
Særligt hvis man gjorde lidt mere ud 
af at beregne misvisning med end vi 
er nødt til i Danmark, men det var vi 
så omhyggelige med, at vi ikke begik 
den slags fejl. 

MANILA TIL BANGKOK 

Fra Manila gik turen ind over Viet
nam og Cambodia for at lande i 
Bangkok. Vi ville rigtigt gerne have 
været omkring Vietnam, men for at få 
"benene", vi skulle flyve til at hænge 
bedst muligt sammen, måtte vi nøjes 
med at se, hvor smukt der er fra luf
ten. Det var ellers noget af en tur på 
små 11 timer, og da det er for lang tid 
at sidde i et lille cockpit, skiftedes vi 
til at ligge på luftmadrassen oven på 
vores benzintromler. 
Igen forløb den ene tur let og elegant, 
men med fly nummer to var der så 
heftige regnbyger.over Bangkok, at 
alle flyene måtte holde stille på jor
den, fordi ingen kunne se baner og 
taxiveje gennem den meter vand, der 
!,dllllede ~lg på hele mm åtlel. I del 
møjvejr nåede vi lige akkurat at lande 
med et plask, inden det hele fyldtes af 
så meget regnvand, at det tog en halv 
time at løbe væk, så vi kunne finde 
vej på taxivejene. 

I Thailand er man slet ikke vant til at 
se små fly som vores, så alle vil gerne 
ud og hilse på og tage billeder, og folk 
er utroligt søde. Bangkok er et travlt 
sted og udover at være rundt og se 
lidt af byen, havde vi en sjov oplevel
se med at få syet jakkesæt på stedet. 
Det foregik ved at besøge skrædderen 
for at få taget mål den ene dag, og så 
var tøjet klar den næste. Her er man 
effektive, når der er kunder i butik
ken! 

FATTIGE CALCUTTA 

Efter et par dage i Bangkok fløj vi 
videre mod Kolkata (Calcutta), en tur 
på 9 timer med en masse vand ne
denunder os. Vi skulle jo stadig leve 
med motorer, der satte ud for hver to 
timer, og efterhånden fandt vi ud af at 
skifte tanke så kvikt, at det var til at 
have med at gøre. 
I Kolkata var det slut med luksus. Det 
tog en krig at komme ud af lufthav
nen, som var beskidt og udslidt, og 
hvor man forsøgte at gøre alt på en 
ældgammel computer med dos sy
stem, som ikke virkede. 
Da vi langt om længe kom ud, var det 
langt over midnat, og vores "handler" 
fra lufthavnen, som skulle hjælpe os 
med hotel, kørte os langt ud på landet 
hos en eller anden fætter, som havde 
el såkaldt hotel. Her tik vi et værelse 
uden vinduer, en dør der ikke kunne 
lukke og en million myg! Belært af 
tidligere rejser havde jeg min lille 
lette sovepose og et stort myggenet 
med. Så jeg satte sengen hen foran 



Flodmunding på vej mod Pakistan. 

døren, smed det loppebefængte 
sengetøj over i et hjørne og hængte 
myggenet op. Jeg foreslog, at Andreas 
rykkede sin seng sammen med min, 
så han kunne komme ind under net
tPt ogc;i\, mPn rlPt vi!IP h;m ikke. Da vi 
vågnede næste morgen, lå vi nu al
ligevel sammen under nettet og over
levede myggene. Igen stod den på 
havregryn, pulvermælk fra Brugsen 
og kogt vand. 
Jeg må ærligt indrømme, at jeg glæ
dede mig Lil a l komme I luflen igen, 
og modsat Bangkok havde vi ikke lyst 
til at tage rundt i Kolkata, som jeg 
havde bPsøgt 7.0 i\r ti cl I igere, og heller 
ikke var ret vild med den gang. 

SEJE PILOTER 

På vej ind over Indien kaldte vi igen 
op og relay'ede på radioen. Den ene 
gang fik vi fat i en kaptajn fra Cargo 
Lux, og da han spurgte til, hvad vi fløj, 
blev han helt stille nogle sekunder, og 
derefter udbrød - "Jee ... you've got 
guts." Det mest sjove var nu på den 
anden tur, at vi fik fat i præcis den 
samme kaptajn og han sagde til os, at 
han for 4 uger siden havde mødt "two 
crasy guys doing the same". "Yes Sir-

That's us," svarede Andreas, hvorefter 
kaptajnen svarede, at han nu var helt 
sikker på, at vi var tossede. 
Fra Indien gik turen videre til Karachi 
i Pakistan, og da vi kunne holde os 
flyvende i 13 timer, gik det fint den 
ene gang, men næste gang havde vi så 
meget modvind, at vi kaldte op på ra
dioen på vejen for at finde ud af, om 
man kunne få benzin nogen steder. 

TILBAGEHOLDT 

Vi var så heldige, tror.de vi, .it vi fik 
lov til at lande i l3ophal, som sagde, 
at de havde benzin til os. Bophal var i 
verdens medier i 1984, da den værste 
industrikatastrofe i historien udsatte 
500.000 mennesker for giftig gas fra 
en fabrik, som fremstillede sprøj
temidler. Ingen ved med sikkerhed, 
hvor mange mennesker, der kom til 
skade, men der var op imod 8.000 
døde, og mange flere med permanen
Le skader µå øjne og lunge1: 
Der så nu spændende ud på vej ned 
mod banen, og da jeg så et gammelt 
historisk byggeri ude til højre, ytrede 
jeg, at her ville jeg blive nogle dage 
og gå på opdagelse. Det var Andreas 
med på, og der stod en masse menne-

sker og ventede på os dernede, kunne 
vi se. Vi blev dog hurtigt klogere, for 
da vi havde taxiet hen foran hoved
bygningen, kom der en gruppe ge
værbevæbnede soldater ud og skilte 
os ad. De næste 3 timer stod jeg så og 
så brysk ud med et par geværer rettet 
mod mig, imens jeg forsøgte at få folk 
væk så de ikke brække dele af flyet. 
Så pludselig kom Andreas ud af byg
ningen med tårer i øjnene af raseri og 
siger: "Vi flyver NU med det samme!" 
Han var blevet låst inde i et mørkt 
rnm og med jævne mellemrum blevet 
bedt om at aflevere sit ur og penge, 
hvis han ville ud at flyve igen, for vi 
var jo landet ulovligt. Nu er det bare 
sådan, at man også i Indien kan bruge 
sin mobiltelefon, og Andreas ringede 
til London til det firma, som sørgede 
for vores overflyvningstilladelser. Fra 
det firma blev der meget hurtigtrin
get videre til Indien og talt med gud 
ved hvem, for pludselig kom de1 folk 
og slog hælene sammen og sagde, at 
nu måtte vi flyve. 
På vej ud til flyet kom en høflig mand 
op til os og trak os til side. Det viste 
sig, at han var med i en flyveklub 
tilbage fra englændernes tid, og hvis 
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'Autopilot~ 

han kunne hjælpe os med fuel, gjorde 
han gerne det, bare vi kunne gøre det, 
så "those fools" i tårnet ikke anede 
uråd. Flink fyr, men vi fløj nu en om
vej til Ahmadabad og fik fyldt benzin 
på, inden vi fløj videre til Karachi. 
I Ahmadabad havde vi heldigvis en 
helt anden oplevelse med rigtigt flin
ke folk, som ville gøre alt for os. 
I Indien er det svært at begå sig, hvis 
man ikke deler lidt rupier uJ, og JeL 
er da også forståeligt nok, at folk 
prøver at få noget med sig. Men på 
et tidspunkt havde vi fået så meget 
nok af krævende hænder, at Andreas 
stak dem en håndful Haribo lakrids
konfekt i stedet for. Det hlev s~ stor 
en succes, at vi på den anden tur 
havde mindst 10 kg med i bagagen 
til bestikkelse. Men ellers var folk nu 
glade, bare vi ville være med til at 
fotografere dem og os sammen. 

fLINICE F0LI{ I PAICISTAN 

Turen på vej mod Karachi bøJ på 
helt uvirkelige billeder af mineraler, 
der løb ud i havet i flodmundingerne 
og dannede de smukkeste mønstre i 
turkis og blåt. 
Folk var søde og hjælpsomme i Paki
stan, men vi var ikke helt trygge ved 
at lade flyP.t. st~, hvor vi hlev anvist, 
for det var sammen med udtjente 
flyvrag, hvor vi jo nok mente, at "vo
res" fly ikke hørte til. 
Igen blev vi af vores såkaldte hand
ler kørt ud til en eller anden fætters 
hotel, i stedet for der hvor vi skulle. 
Han kom med en eller anden und-

18 FLYV FEBRUAR 2013 

Udsigten bag Alanya, Tyrkiet. 

skyldning om 'alt optaget'. Men nu 
var vi trætte, og sengene var ok, så vi 
klagede ikke. 
På vores tur mod Bahrain var der 
igen de mest fantastiske syn af ørken 
og turkisblåt vand, så det er svært 
at forestille sig. Desuden kom vi tæt 
forbi Saudi, og det var en gave at con
trolleren med vilje sendte os ud på en 
lille omvej over det verdensbillede og 
palmerne, de har lavet ud i vandet og 
hvor jetsettet holder ferie. 
På vej ind over Golfen forsøgte vi at 
relaye til Bahrain, og på mystisk vis 
fik vi fat i en kaptajn p~ et ameri
kansk skib, som efter en munter sam
tale sagde til os: "Ifyou 8P.t in tronhle 
guys, you are welcome at my ship 
anytime". 
På vej over Golfen mod Baharin for
drev vi tiden med at tælle skibe, og vi 
væddede om, hvem der så flest. An
dreas var blevet så træt, at han faldt i 
søvn, så Jeg vandt en middag. 

MUHAMMEDKRISEN 

Bahrain var et rent og velorganiseret 
sted at lande, og der var service for 
alle pengene. Vi havde nogle sjove op
levelser med kvinderne på kontoret, 
som var slørklædte, og som fiirLeJe 
med os på uskyldig vis og ville have 
plads bagi flyet, så de kunne komme 
med og se Danmark. 
Den ene gang, vi var i Bahrain, gik 
turen videre til Cai ro i Ægypten uden 
problemer. Men anden gang vi var 
der, var vinden så kraftig over ørke
nen, at vi ingen chance havde for at 
nå Cairo. 

Midt i vores planlægningsproblemer 
kom en sheik op til os i traditionelt 
arabisk tøj og gav sig til at tale om 
Muhammedkrise, uha da. Han havde 
hørt, at vi var danske, og han fortalte 
os at nogle af hans landsmænd lige 
nu rendte rundt og brændte danske 
flag af i gaderne. Han kom nu ikke 
for at genere os, men han ville bare 
gerne vide, hvad det var der fik dan
skerne til at fornærme hans religion. 
Vi kunne jo bare fortælle ham, at vi 
har ytringsfrihed i Danmark, og at en 
mands mening og gøren ikke afspej
ler et samfund, men at vi også går ind 
for frihed til at sige sin mening. Det, 
at vi nverhnvNkt ville tale med ham 
om problemet, gjorde at han sagde, 
at han havde nu også altid synes godt 
om danskerne, og flagafbrænderne 
bare var et mindretal. Og så irriterede 
det ham i øvrigt, at han under denne 
"krise" ikke kunne købe dansk smør. 
Det viste sig også, at han havde sin 
egen jet, og at han brugte et dansk 
planlægningssystem, som hedder 
PPS. Det fik vi lov til at bruge, og vi 
fandt herved ud af, at det kunne lade 
sig gøre at flyve næste dag, hvis vi 
ville flyve omkring Amman i Jordan. 
Så det gjorde vi. 

OVERIRAN 

Bahrain fortalte os, at vi gjorde klogt 
i at holde os væk fra Saudi og flyve 
længere over mod Iran og Iraq. Det 
gjorde vi så, og på et tidspunkt var vi 
så tæt på grænsen til Iran, at vi blev 
bedt om at skifte til Iran på radioen. 
Vi sagde, at vi ville blive på den rig-



Der klargøres i Indien. 

tige side af grænsen (vi havde ingen 
overflyvnings tilladelse til Iran), men 
der bliver insisteret kraftigt. Vi var 
noget skeptiske, men det viste sig, at 
flyvelederen bare ville hjælpe os til at 
flyve den korteste vej, og på radioen 
sagde han: "We have no problem with 
Danish aircraft, you can cross". Så vi 
fortsatte uden om Saudi og krydsede 
en lille tange af Iran, direkte til Arn
man i Jordan. 
I Jordan blev vi afhentet af vores 
handler agent og kørt direkte til ho
tellet med besked på ikke at gå i byen. 
Så desværre så vi ikke andet end Air
port og hotelle t i Jordan. 

TÆT PÅ PYRAMIDERNE 

Videre t il Cai ro, hvor vi igen af en 
fl ink controller blev dirigeret ind 
over pyramiderne, så vi nåede at 
se dem fra luften. Desværre blev vi 
overtaget af en anden controller, som 
havde knapt så mc-gc-t r.h0rk p~, hv;iri 
han lavede, så vi kom ikke så tæt på, 
at vi kunne få gode billeder. 
Cairo kan man lugte fra 3-4000 fod, 
når man kommer ned mod byen med 
dens smog hængende over husene. Vi 
blev indlogeret på et fint hotel og på 
vej op i elevatoren havde vi igen en 
samtale med en muslimsk sort mand, 
som spurgte ind til den såkaldte krise. 
I Ian fik samme forklaring, og vi fik igen 
JeL !>dtnme !>Vdl. hdn havde nu også 
altid godt kunnet lide danskerne, så nu 
forstod han bedre. I det hele taget ople
vede vi ikke den store muhammedkri
se, før vi kom hjem til lille Dannevang, 
hvor alt og alle talte om det. 

Verdenskortet i Dubai. 

OVER CYPERN OG TYRKIET 

Vi fløj videre mod Bukarest og pas
serede Cypern, hvor vi havde en 
spøjs oplevelse med tyrkerne, der 
ville have os til at squawke en kode 
og grækerne en an<len. Vi sagde bare 
"Yes sir" og skiftede koden 5-6 gange, 
til vi var ude af de res fjollede luftrum. 
Da vi nåede ind over Alanya i Tyrkiet, 
havde vi stadig så meget brændstof 
om bord, at vi lige kunne s læbe os 
over bjergene. Det var her, vi lærte 
sandheden i, at man bør overflyve 
bjerge i 2000 fod fo r ikke at blive ta
get af nedvinden på bagsiden af bjer
get. Vi tabte ca. 3000 fod på nedvind, 
inden vi kunne flyve ud af bjergene 
- meget klogere! 
I Bukarest var det isnende koldt, og 
vi stod i vores sommertøj og hå nd 
pumpede 1000 liter benzin på flyet 
sammen med 2 flinke medarbejdere 
på lufthavnen. Vi havde lige flø jet i 
9 time•~ og vi var t rætte, mc-n vi vnr 
nu også opsatte på at komme hjem i 
en fart. Derfor afmeldte vi vores fly
veplan, og sendte en ny så vi kunne 
komme af sted med det samme. Vi 
skiftedes så til at sove på vores luft
madras hele vejen gennem Rumæ
nien og Polen til Danmark. 

OVERISNING PÅ VEJ HJEM 

Inden afgang havde vi checket vejr, 
og vi havde set, at der var meldt om 
en svag koldfront. For at være på 
den sikre side havde vi ringet hjem 
til OMi, hvorefter vi var overbevist 
om at det ikke ville blive et problem. 
Desværre var der mere i koldfronten 

end ventet, og vi endte med at flyve 
næsten he lt nede i jordhøjde hele 
vejen gennem Polen for at smelte is 
af flyet. Da vi endelig kom i dansk 
luftrum ved Bornholm, fik vi at vide 
af Copenhagen Control, at der var 
nogle i Odense, der gerne ville tale 
med os. Vi fik så besked på at stige så 
højt som vi kunne og kalde Odense 
AFIS, hvor Andreas far sad i tårnet. 
Oi>t viste sig, at vores flyveplan ikke 
var gået igennem, og at ingen havde 
vist, hvor vi var det s idste døgn på 
trods af, at vi havde talt med alle de 
små pladser op gennem Polen. Derfor 
var der virkelig stor gensynsglæde, 
da vt endelig landede i Odense, og 
efter en lang tur med al mulig spæn
dende mad, var den største fornøjelse 
at Andreas mor havde forberedt et 
kæmpe måltid til os, med go' dansk 
mad og kolde pilsnere! For selv om vi 
er vilde med at flyve, så må man give 
F.kkori;i]Pn rnt i riet sv;:ir, man får, når 
man råber, hvad er danskens største 
glæde ..... . 

SPØRGELYST TIL FOREDRAG 

Når jeg holder foredrag om turen, 
får jeg mange sjove spørgsmål, som 
hvordan vi kunne holde os vågne på 
de lange flyveture, og hvordan det var 
at flyve uden autopilot over så store 
afstande. 0Pt hyppieste spørgsmål er 
dog, hvorfor vi gjorriP riPt, ne ti l riet 
svarer jeg, af eventyrlyst og fordi det 
var en gigantisk udfordring. Men når 
der er nogen, der spørger, om jeg ville 
gøre det igen, så er svaret JA! 

+-
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Tirsdag den 12. februar 2013 deltog 
omkring 120 gæster i Dansk Fald
skærms Unions 50 års jubilæum i 
Idrættens hus i Brøndby. Mange af 
gæsterne havde været med fra starten, 
og hele syv tidligere formand og den 
siddende formand stillede op til foto
grafering. 

Sekretariatsleder Nikaolaj Larsen var 
godt tilfreds med fremmødet, der af
spejler, at mange faldskæ rmsspringe.re 
er tro mod deres sport. Nikolaj fortæl
ler i øvrigt, at unionen har omkring 
3.000 medlemmer, hvoraf omkring 
1.000 er korttidsmedlemmer, der mel
der sig ind for at prøve, hvad det vil 
sige at springe faldskærm. 
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Ligesom mange andre sportsgrene, 
ønsker man sig inden for fald
skærmssporten flere unge medlem
mer, der kan være med til at skabe 
endnu mere liv og aktivitet i klubber
ne, end de 500-1.000 aktive allerede 
kan præstere. 

FLYVs læsere opfordres derfor til at 
inspirere alle fremtidige faldskærms
springere til at gøre noget ved drøm
men. Det koster ikke en formue at 
prøve, men der advares om at det 
kan være stærkt vanedannende. 

FLYV ønsker tillykke med de første 
50 år, og held og lykke fremover. 

Fnrmænd gennem 50 år. 
Fra venstre er der: 
Poul Erik Hansen (1969-70) 
Svend Brøsted {1973-79} 
Niels Hoften-Lund (1979-81} 
Aksel C. Nielsen (1981-85} 
Ole Petersen (1985-87} 

Salen var pyntet 
med skærme i 
loftet. 

Niels-Christian Levin HansPn {?001-08) 
Alex Kristensen (2011-12} 
Flemming Olsson (nuværendeformand) 

Springdragt. 



Gamle springere var mødt frem. 

Gamle magasinet var 
fundet frem fra gemmeren 
i dagens anledning. 
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""A mind is li~(e a Parachute. 
lt doesn·t \&Jork if it is not 
OPetl." 

Frank Zappa 

Direktør Willie Wulff, professor Newell og løjtnant 
John FoltmannJ KøbenhavnJ september 1921. 

Profes;o, iie'w~,, or/lOh'~~ Fokrrl''ann 
med tre faldskærme før spring. 



Men vi kan trylle startafgiften væk! 
Fritagelse for startafgift Udvidede åbningstider 

Hvor end vi gerne vil, kan vi ikke t rylle de gamle 

benzinpriser tilbage. Til gPngiPlrl t ryllPr vi i J1PriorlPn 

fra den 22. april t il den 25. august startafgiften 

I samme periode udvider vi åbningstiderne i weekenderne væsentligt: 

væk for alle luftfartøjer op til MTOM 2000 kg der 

opereres privat. 

Milncfag-fredag .. . .. ....... ... 0630 - 23.00 

Lørdag .. .. . .. .. . .. . .. . . . .. 07.00 - 18.00 

Søndag .... . ... .. .. .... .. ... 09.00 - 21.00 

Helligdage . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 .00 - 17.00 

Vi glæder os til at byde dig velkommen i Sønderborg Lufthavn. SØNDERBORG LUFTHAVN 

AERO-LACK 
Forkæl dit fly med AERO-LACK 

■ effektivt plejemiddel til glasfiber, plexiglas 
og acryloverflader samt malede 

overflader 
■ nanoteknologi, molekylestørrelse 

< 0,000001 mm3 
■ uden silicone 
■ UV-beskyttelse 
■ 4-faset acryllakbeskyttelse 
■ AEROpartner er importør for Danmark 

AEROp1rtner.dk 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Telefon 32 202 202 
shop@aeropartner.dk 

1000 ml 
Normalpris kr. 299,-
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At skrive om sæler i et blad som FLYV 
kan ved første øjekast virke noget 
malplaceret, men der er hele to gode 
grunde: for det første bruges der fly
vemaskiner, når sælbestandene skal 
opgøres, og for det andet kan sæler 
opleves fra luften af ganske alminde
lige privatflyvere UDEN at gøre skade 
på dyrene, hvis blot et par simple 
forhåndsregler følges! 

Inden FLYV bliver inviteret ind i for
skerens "hule", bliver udsigten fra Fi
skeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg vist 
frem. Museet ligger lige ud til Vadeha
vet ved indsejlingen til Esbjerg Havn, 
hvor fiskeskibe, fragtskibe, færger til 
Fanø og England og forsyningsskibe 
til boreplatformene i Nordsøen sejler 
frem og tilbage. 

Lasse Fast Jensen har rimeligt travlt, 
for udstillingen skal gøres færdig, og 
derfor er der kun godt en time sat af 
til at besvare de spørgsmål, der skal 
give FLYVs læsere en .ide om, hvordan 
små flyvemaskiner er med til at sikre 
sælerne en god og tryg fremtid. 

Jeg forklarer, at det, der er interes
sant for FLYVs læsere, er hvilken rolle 
flyvemaskiner spiller i forskning om 
sæler, og Lasse Fast Jensen fortæller, 
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Tekst: Rune Balle 
Foto: Casper og Karina Tybjerg 
i samarbejde med Fiskeri- og Søfartsmuseet 

at sælerne er blevet talt fra luften 
siden 1975, altså i snart 40 år. 

For at få styr på hvad det er for dyr, vi 
taler om, forklarer Lasse Fast Jensen, 
at vi i Danmark har to sælarter, der 
bliver holdt øje med: den spættede 
sæl og gråsælen. Begge arter har 
været kendt i Danmark siden sidste 
istid, for der er fundet knoglerester 
af begge sæler i køkkenmøddinger, 
der er dateret helt tilbage til 8.000 
år før vor tidsregning, dvs. 10.000 år 
tilbage. 

Sæler har i alle årene været udnyttet 
af mennesker, der har fanget dyrene 
for at få skind, spæk og kød, men 
sælerne har også svaret igen ved at 
tømme ruser og net for fisk, hvilket 
har givet menneskene endnu mere 
lyst til at jage sælerne. I Vadehavet 
har gråsælen været jaget i en grad, at 
de næsten var helt udryddet allerede 
i 1500-tallet, og den spættede sæl 
havde det heller ikke for nemt. Fak
tisk var sæler så forhadte, at der blev 
indført skydepræmier for nedlagte 
sæler i 1889, og denne belønnede 
jagt fortsatte helt til 1927, hvor grå
sælen var helt udryddet i Danmark, 
og antallet af spættede sæler var 
stærkt reduceret. 

I 1967 blev gråsælen fredet i Dan
mark, og i 1977 blev også den spæt
tede sæl fredet. Men i mange år der
efter var antallet af sæler i Danmark 
meget begrænset, hvilket forskerne 
mener skyldes forurening med DDT 
og PCB, der førte til, at op mod 80% 
af sælhunnerne var sterile. 

FLYOVERVÅGNING 

I forbindelse med fredning af sælerne 
blev der iværksat optælling af sæler 
i Vadehavet i Danmark, Tyskland og 
Holland, og det foregik blandt andet 
fra fly. De første flytællinger blev 
foretaget allerede i 1976, og fra 1979 
blev det standardiseret. 
Når vi ser sæler på landjorden, virker 
dyrene ret kluntede og hjælpeløse, 
men det er kun til de når i deres rette 
element. For så snart sælerne er i 
vandet, er de aktive og mobile som 
egern i en trætop. Sæler er rovdyr, og 
de lever af at jage fisk, hvilket de kan 
supplere med lidt skaldyi: Da sæler 
kan bevæge sig langt på et par µage, 
kan det være svært at tælle hvor 
mange der er, hvis man skulle tælle 
dem fra land eller fra en båd, og der
for er flytællingerne af sælerne ko
ordineret, så de så vidt muligt tælles 
samme tidspunkter i både Danmark, 
Tyskland og Holland. 
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Lasse Fast Jensen fortæller, at tællin
gerne af sæler i Danmark er opdelt, 
så Fiskeri- og Søfartsmuseet tæller 
i Vadehavet, mens resten af landet 
tælles af forskere fra Institut for Bio
sc:ienrn veci Århus Universitet (Det 
der tidligere hed Danmarks Miljøun
dersøgelser - DMU ikke at forveksle 
med "vores" DMU). 

Når der tælles sæler, overflyves de 
vigtigste hvilepladser, og det foregår 
i perioder, hvor sælerne ligger mest 
på land, hvilket er, når de føder deres 
unger, og når de skifter pels. Sæler 
bruger ikke lang tid på yngelpleje, 
men er til gengæld meget effektive 
i de tre-fire uger, sælmødrene tager 
sig af deres unger. De spættede sæler 
føder deres unger i juni måned, og i 
dieperioden tager ungerne op mod 
1000 gram på I DØGNET! I den pe
riode opholder mødre og unger sig på 
land, og da ungerne skal vokse utro
ligt meget på kort tid, er de meget 
sårbare overfor forstyrrelser. Skræm
mes mødre fra unger i længere tid, 

28 FLYV FEBRUAR 2013 

risikerer ungerne at komme bagud i 
vækst, og det kan få alvorlige konse
kvenser, hvis de er undervægtige, når 
mødrene forlader dem efter tre-fire 
uger. Det er den barske realitet, fordi 
mødrene skal være klar til at møde 
hannerne igen, så der kan blive sat 
"vand over" til næste års produktion, 
der fødes 11 måneder efter parring. 
Med andre ord skal ungerne være 
klar til at finde føde efter en barndom 
på blot tre-fire uger, for efter det er 
der ingen kære mor. De skal ud og 
finde krebsdyr og fisk eller dø af sult! 

TÆLLING I PRAKSIS 

Når sælerne har født deres unger 
i juni, opholder de sig primært på 
sandbankerne. Derfor er der mulig
hed for at optælle bestanden fra luf
ten. Der foreslås datoer til sæltælling 
fra hollandsk side, og hvert enkelt 
land fastsætter efterfølgende datoer 
ud fra de lokale forhold, helst så tæt 
på hollændernes dato som muligt. 
Forskerne har aftaler med piloter, 
der har fly til rådighed. I Vadehavet 

Sælbestanden: 

har sæltællingerne i mange år været 
foretaget med fly fra Karlog Air, men 
efter Karlog Air ophørte, har Peter 
Miki Schjøett, der ejer Billund Rund
flyvning, stået for flyvningerne for 
Fiskeri- og Søfartsmuseet. 

På spørgsmål om hvorvidt fly og 
piloter skal stå "standby" i hele yng
leperioden, svarer Lasse Fast Jensen, 
at det egentlig mere handler om, at 
fly og pilot mødes i Esbjerg Lufthavn 
på en fastlagt dato, der er besluttet 
ud fra hollændernes udmelding, vejr, 
vind og tidevand og evt. militære 
øvelser i Vadehavet. 

Sælerne skal tælles, når det er ebbe, 
og det kan give en udfordring, da Es
bjerg Lufthavn har faste åbningstider 
dvs. at der ikke kan star tes og landes 
tidligt om morgenen eller sent om af
tenen. Vejret spiller selvfølgelig også 
ind, for er sigtbarheden dårlig, og 
hænger skyerne lavt over Vadehavet, 
må flyvningerne udsættes. 

I Vadehavet er der ganske få gråsæler, mens der er masser af spættede sæler. 
Antallet af spættede sæler i Vadehavet har været støt stigende siden fred
ningen i 1977, og i dag viser tællingerne, at der er op mod 38.000 spættede 
sæler i hele det hollandsk-tysk-danske Vadehav, og af disse opholder op mod 
16.000 spættede sæler sig i den danske del af Vadehavet. 



Lasse Fast Jensen fortæller, at det 
bestemt ikke er lige meget, hvem der 
flyver, for ud over at flyene skal have 
vingerne på taget, så man kan se lige 
ned, så skal piloterne forstå, hvad 
opgaven går ud på. De gode piloter 
forstår hurtigt, hvad det er, forskerne 
vil have, og der er stor forskel på at 
flyve med en rutineret "sæltællepi
lot'', og en der ikke har lært "ruten". 
Forskerne har inden flyvningerne 
indtegnet, hvor de ved sælerne ligger, 
og opgaven for piloten er så "bare" at 
placere flyet, så forskerne får nøjag
tigt de billeder, de vil have. 

Skulle der sidde en pilot eller to og 
få den tanke, at der ligger en god 
forretning i at flyve sæltælling over 
Vadehavet, så er det desværre ikke 
tilfældet. Faktisk kan en sæltælling 
overstås på 2-3 timer 

Sæl tællingen af de spættede sæler 
foregår i juni, hvor sælerne ligger på 
land for at føde unger, og igen i august 
hvor de er på land for at fælde pels. 

HVOR MANGE SÆLER? 

Antallet af sæler i Danmark har væ
ret støt stigende siden fredningen af 
gråsælerne i 1967, og de spættede 
sæler i 1977, men det har vist sig, at 
3ælcrne med mellemrum på 11 år er 
blevet ramt af den såkaldte "sælpest", 
der har slået tusinder af sæler ihjel. 
De spættede sæler er langt mere ud
bredt end gråsælerne, og i Danmark 
er der kolonier af spættede sæler i 
Vadehavet, ved Gedser, nordkysten af 
Lolland, i Bøgestrømmen langs Syd
østsjælland, omkring Karrebæksmin
de, omkring Endelave, ved Bosserne 
øst for Samsø, på Anholt og Læsø 
samt langs det nordøstlige Jylland 
samt i Limfjorden. Gråsælerne er dog 
ret udbredt i Østersøen, og da de rej
ser vidt omkring, ses de ofte sammen 
med de spættede sæler. 

TRUET AF FLY? 

På spørgsmålet om hvorvidt små fly 
er en trussel for sælerne, er svaret 
fra en af Danmarks mest erfarne 
sæleksperter klart nej. Ikke så længe 
piloterne tænker sig om, og respekte-

rer at de skal holde sig over 1000 fod 
over naturbeskyttelsesområderne 
og holder sig til fly, som lyder som 
Cessna'er, for dem er sælerne vant 
til. Helikoptere larmer mere og lyder 
anderlede3, og dem reagerer 3ælerne 
på ved at flygte ud i vandet, så hvis 
man som privatflyver vil ud og opleve 
sælerne fra 1000 fod skal det ikke 
være med en helikopter. En bøn fra 
sælforskerne er dog, at vi som piloter 
tænker os om, og undlader at kredse 

. omkring sælerne, men blot flyver for
bi, eventuelt i et drej, fortsætter væk 
et par minutter og flyver hen over 
sælerne igen, hvis en enkelt overflyv
ning ikke stillede nysgerrigheden. 

I forhold til naturbeskyttelse bliver 
det mange steder diskuteret, om vi 
mennesker skal holde os væk fra 
naurfølsomme områder, eller om vi 
kan tillade os at "besøge" dyrene i 
naturen. 

Ved at lytte til forskerne kan vi faktisk 
bidrage til sælernes overlevelse ved 
at fortælle om vore oplevelser . +-
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Mange piloter har 
drømt om at kunne 
video.filme deres flyve
ture, men indtil for ny
lig var det at filme fra 
fly en meget kostbar 
affære, hvis det ikke 
skulle væ1-e "hånd
holdt" ud af et vindue. 

At få brugbare videooptagelser fra fly 
var for 10-20 år s iden næsten umu
ligt, fordi man enten skulle have et 
gyro-ophængt kamera til mange mil
lioner, eller filme med et håndholdt 
kamera på s tørrelse med en kuffert. 

Op gennem 1980'erne og 90'erne 
blev videokameraer mindre og bil
ligere, men kvaliteten af optagelserne 
fulgte ikke altid med, ligesom det at 
redigere video krævede en kæ mpe 
computer med fle re skærme. I "nul-
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lerne" blev digitale kameraer intro
duceret, og i ti'erne blev kameraer 
med indbygget harddisk almindelige 
og til at beta le. Et problem var dog, 
at det stadigvæk ikke var rigtigt godt 
at montere videokameraer i eller på 
fly, fordi mange af disse kameraer 
med indbyggede harddiske "stod af" 
under optagelserne på grund af de 
vibrationer, de blev udsat fo r. Alene 
derfor var det ikke nemt at få opta
gelser fra kameraer, der blev monte
ret udvendigt på fly, med mindre man 
monterede kameraobjektiver, og trak 
ledninger til en optager, hvilket ikke 
var noget, man bare lige gjorde uden 
en masse mekanikertimer og myndig
hedstilladelser. 

Ud over at der var mange piloter, 
der ønskede at videofilme deres 
flyvninger, så var der også mange 
andre "action-nørder", der gerne ville 
forevige deres oplevelser, og i Austra
lien var der et par amerikanere, der 
eksperimenterede med at lave nogle 
små kameraer, der kunne bruges, når 
de surfede. Ud over at kameraerne 
skulle være små, skulle de også være 
vandtætte, og det at få udviklet små 
vandtætte kameraer, der ydermere 
skulle kunne tåle stød og slag, samt 

fungere med meget små batterier, 
OG være til at betale for almindelige 
mennesker, det var en udfordr ing! 

Som nævnt var der en nørd, der ka
stede sig ud i at få udviklet et kamera, 
der kunne bruges til at fotografere 
surfing, og det var amerikaneren Nick 
Woodman, der i 2002 tilbragte flere 
måneder langs Australiens østkyst, 
sydkyst og vestkyst, hvor han rejste 
rundt og surfede sammen med sine 
venner. Ud over at surfe, eksperimen
terede han med forskellige former 
for kameraer, for at få gode billeder 
af hvor fedt det kan være at surfe. Og 
som han udtrykte det i et interview, 
en del år senere, så følte han sig som 
en helt, når det lykkedes at få et godt 
billede indefra en "tunnel" af vand -
derfor tilnavnet HERO! 

Da Nick Woodman vendte hjem til 
Californien efter sin store "dannelses
rejse" til Australien, vidste han, hvad 
han ville. Han ville nemlig udvikle et 
"action-kamera", der kunne sættes i 
serieproduktion. Et sådant arbejde 
krævede en startkapita l, og efter at 
have sparet penge nok sammen til 
at gå i gang, flyttede han ind i s ine 
foræ ldres kælder og gik i gang. Målet 



var at få lanceret det første produkt 
i løbet af to måneder, men først to år 
senere kunne han gå i gang med at få 
solgt sit nye kamera. 

Nick Woodmans far Dean Woodman 
var en prominent Silicon Valley in
vesteringsrådgiver og investor hos 
firmaet Colman, Steohens & Wood
man, og han var hovedmand i Pepsis 
opkøb af Tacho Bell i 1970'erne. Dean 
Woodman var en af de tidligste inve
storer i GoPro, da han i to omgange 
lånte s in søn 100.000 dollars. Inden 
da havde Nick Woodman selv inve
steret 30.000 dollars og lånt 35.000 
dollars af sin mor. Nick Woodmans 
forældre har formentlig fået deres 
tilgodehavender tilbage for længe 
siden, for i dag er han, takket være 
Go Pro, god for 1.3 mia. dollars. 

De første kameraer var udstyret med 
gammeldags film, men da digital op
tageteknik blev mulig og til at betale, 
blev der lanceret et digitalt kamera 
der kunne optage i hele 10 sekunder! 
Derfra gik udviklingen videre til et 3 
megapixel kamera, der lagrede opta
gelserne, inklusiv LYD, på et SD-kort. 
Næste skridt blev en 170 graders 
vidvinkeloplik, hvil kel blev som at 
optage !MAX med et lommekamera, 
i hvert fald så længe billederne blev 
set i lille format. 

For at gøre en lang historie kort, så 
lykkedes det iværksætteren Nick 

Woodman at få udviklet et action
kamera til surfervennerne, men også 
at udvikle et kamera der kan bruges 
til at lave optagelser fra racerbiler, 
mountainbikes, faldskærmsudsprin
gere, paraglidere, dykkere og ikke 
mindst fra flyvemaskiner. 

ERFARINGER FRA SØFLY 

Da jeg var i Canada for at tage søfly
uddannelse i april 2012, havde jeg 
to GoPro kameraer med - foruden et 
stort HD kamera, og en god ven, der 
vidsle langl mere om videooptagelser 
end jeg. Jeg havde dengang aldrig 
før prøvet et GoPRo kamera, og det 
fantastiske var, at vi kunne sætte et 
kamera på siden af flyet, samtidigt 
med et i cockpittet, og hvis du går ind 
på www.islandcoastalaviation.com, 
kan du se en video om flyvning med 
søfly. Det er ikke vores video, for den 
er meget bedre end det, vi fik strikket 
sammen, men den viser, hvad man 
kan med GoPro. 

ULEMPER 

Da vi film ede med Go Pro, var vi ret 
irriterede over, at man ikke kunne 
fjernbetjene kameraerne uden på 
flyet, ligesom man ikke kunne se, 
hvad det filmede. Værst af alt var, at 
man ikke kunne se, OM kameraet 
filmede, og det var ret ærgerligt kun 
at have starten af en flyvetur mellem 
bjergene omkring Vancouver, når der 
kunne have været fantastiske opta
gelser i kassen. 

NYHEDER 

GoPro har nu lanceret kameraer, der 
kan fjernbetjenes. Der kan monteres 
et bagstykke med en lille skærm, så 
man kan se, hvad der filmes, ligesom 
der kan monteres et bagstykke, så 
kameraet kan fjernstyres. Med de 
to nye tiltag bliver det endnu mere 
fantastisk, hvad man kan med GoPro. 
De muligheder bagstykkerne giver de 
gamle Go Pro kameraer, er selvfølgelig 
standard på nye kameraer. 

PAKKELØSNINGER OG UDSTYR 

Til Go Pro er der nu et væld af tilbehør, 
så der kan filmes under vand, med ka
meraet på en hjelm, med kameraer på 
cykler, biler eller fly, og for at gøre det 
nemmere, tilbydes der tre standard 
pakkeløsninger: BLACK, WHITE og 
SILVER, hvor BLACK er den dyreste og 
mest komplicerede pakke, mens SIL
VER blot er ganske udmærket kamera 
uden en masse ekstraudstyr. 

VI KAN SELV! 

På den nye FLYV-hjemmeside har vi en 
fane, der hedder FLYV-TV, og ideen er 
blandt andet at lægge videoer produ
ceret af FLYVs læsere. Derfor er det en 
god ide at følge med på flyv.dk og en 
udfordring til FLYVs læsere er hermed, 
at vi i løbet af sæsonen 2013 laver en 
film, der er ligeså god som den bedste 
video på www.gopro.com ! ! ! 

Vil du være med så er det bare om at 
komme i gang! 

Hvis du har mulighed 
for det så prøv lige at 
gå ind på www.gopro. 
com og se den video 
der ligger på forsiden. 
Alt er filmet med GoPro 
og det er FANTASTISK 
redigeret og klippet ! ! ! 
Bi/lede sakset fro video 
fro GoPro. 

+-
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Simone Aaberg Kærn er privatflyver, og hun er kunstneren, der i 2010 malede 
det meget omtalte portræt af tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen. 
FLYV besøgte hende på 11Nørrebronx" i København, hvor hun bor med sin mand og 
deres fem sammenbragte børn. 

Tekst: Rune Balle 

Det er først på formiddagen en 
snehvid og kold dag i marts på ydre 
Nørrebro. Natten har kun budt på et 
enkelt skyderi i området, radioavisen 
melder om at en trecifret polit istyrke 
er igang med en aktion i bandemil
jøet, børnene er sendt i skole og vug
gestue, og Simones mand er netop 
taget på arbejde som IT-specialist. 

FLYV har fået lov til at tage med 
Simone Aaberg Kærn på a rbejde for 
at få en snak om kunstflyvning og 
flyverkunst, og der er ikke meget tid 
til at tale flyvning på vej fra privaten 
t il ateliet, hvor hun arbejder, for det 
e r bare en etage ned, hvor et rum på 
tre gang fem meter er hendes "male
værksted" og kontor. 
Simone undskylder, at hun lige er 
nødt t il at have computeren tændt, 
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og at hun af og til er nødt til at følge 
med i en debat på nettet om hendes 
seneste kunstværker, der er en serie 
portrætter af højtstående politikere, 
der er portrætteret med ar og krigs
skader. En række billeder, som først 
vises offentligt på en udstilling et par 
uger senere, er præsenteret for pres
sen. "Det har skabt lidt debat, men 
heldigvis også sat fokus på de sårede 
soldater, som det bl.a. har været hen
s igten" siger Simone med et skælmsk 
smil, og fortsætter "og der er nogle, 
der totalt har misforstået, hvad det 
handler om, og der er en sur mand 
i Jylland, der er ved at dreje diskus
sionen helt af sporet. Det kræver lidt 
damage controle og justering af pres
sestrategien. Man kan planlægge en 
masse men må også være parat til at 
danse med de ubekendte faktorer. 

DEN STORE DANSKE ENCYKLO
PÆDI SKRIVER: 

Simone Aaberg Kærn, f. 1969, 
dansk billed-, performance- og 
installationskunstner, uddannet 
på Det Kongelige Danske Kunstaka
demi 1993-98 og på Goldsmiths 
College of Fine Art i London 1995-
97. I 1996 tog hun flycertifikat ved 
Clacton Aero Club i Storbritannien. 
Med flyvning og såkaldt aerofe
minisme - en kobling af interesse 
for flyvning og for kvinders vilkår 
-som gennemgående temaer har 
hun skabt en række usædvanlige 
performances, videoværker og in
stallationer. 



Vi lader den aktuelle historie ligge, 
og vender os mod Simones interesse 
for flyvning. Hun sætter sig ned på en 
taburet med sin formiddagskaffe, ser 
lettet 11d og med glade drømmende 
øjne tænker hun tilbage på, hvordan 
interessen for flyvning startede1 og 
begynder at fortælle: 

"Jamen, jeg har faktisk altid kunnet 
flyve, og før jeg fik certifikat, kunne 
jeg flyve selv - altså i dagdrømme. 
Men da det går op for mig, at jeg er 
ved at miste evnen til at flyve selv, 
bliver jeg klar over, at der er mange 
mennesker, der har det ligesom jeg, 
og jeg bliver nysgerrig på, hvilke 
proteser mennesker så anvender for 
at komme i lutten:' 

Simone fortæller, at hun i den periode 
gik på Det Kongelige Kunstakademi, 
og at hun blandt andet lavede videoer 
om en person, der mediterer sig til at 
kunne flyve. Sommerferien 1995 var 
hun på på besøg hos sin daværende 
kæreste Gert på Lolland, og hun gik 
og kikkede ind over hegnet på flyve
pladsen, og var facineret over at de 
tunge blikspande kunne hænge fast i 
luften. Hun gik på hihlioteket og fandt 
bøger om flyvning, og under et af sine 
mange besøg på Maribo Flyveplads, 
kom hun i kontakt med blandt "Boje 
Banelys", der inviterede hende inden 
for og sørgede for, at hun fik en tur i 
et svævefly. 

Gert havde nogle venner på Nakskov 
Flyveplads, og de tog rigtigt godt 
imod hende, og flyvepladschefen 
Erik fik hende installeret i en cam
pingvogn på flyvepladsen, hvor hun 
mødte en masse piloter, der fortalte 
flyverhistorier. En formiddag kom 
Robert Olsen og hans kone Ritta 
flyvende fra Ringsted Flyveplads. Hun 
blev vildt forelsket den klassiske gule 
Pi per Cub, som Robert fortalte hende 
indgående om, og de aftalte, at hun 
en dag skulle købe den af ham, når 
han var blevet for gammel til at flyve. 
Mødet med Robert og Cub'en over
beviste Simone om at veteranfly var 
vejen frem. 

På Nakskov Flyveplads hører Simone 
om Stauning Lufthavn og om de 
mange veteran fly og veteranflyvere, 
der holder til omkring Stauning, og 
cie1 hun Pr fatti8 c;;om Pn kirkProttP, 
beslutter hun sig for at tomle til 
Stauning. Første stop bliver med et fly 
til Fyn, og derfra kommer hun videre 
med bil til Odense. Da tomle-heldet 
slipper op, må hun tage et tog vestpå 
for endelig at få et lift til Stauning, 
hvor hun efter en lang rejse lægger 
sig til at sove i sin sovepose for enden 
af terminalen i Stauning Lufthavn. 

"Jeg var kommet virkelig langt, langt 
wild-west væk hjemmefra, jeg så 
tornadoer ( en lille sød skypumpe) og 
kendte ikke et øje. Efter at være taldet 
i søvn under en bænk, vågner jeg ved, 
at jeg hører den karakteristiske lyd af 
en trabant." 

Det viser sig at være Erik Toft, der via 
folkene på Nakskov Flyveplads har 
fået besked om en ung kvinde, der 
er på vej for at lære om veteranfly. 
Simone fortæller, at hun blev invite
ret over på museet, selv om det var 
efter lukketid, og efter at have tilbragt 
en hel aften med at sidde i veretan
flyverne og forestille sig luftslag og 
loops, fik hun lov til at sove i en gam
mel campingvogn bag museet. 

"Næste morgen vågner jeg i cam
pingvognen ved den metalisk rul
lende lyd af store hangarporte, der 
bliver åbnet. Jeg skynder mig i tøjet 
og ud af campingvognen, for at se en 
Chipmunk blive trukket ud i morgen
lyset. Få øjeblikke senere bliver jeg 
inviteret med ud af flyve Chipmunk, 
og sådan som jeg husker turen ftrak 
piloten fuglen af banen og lige op i et 
5G loop- ret overvældende," fortæller 
Simone. 

Den næste tur er i Museets Stampe, 
og hun bliver inviteret på mange flere 
flyveture, fordi hun er så brændende 
interesseret i flyvning, og til gengæld 
påtager hun sig at vaske og vokse 
flyvemaskiner, og hun oplever en 
gæstfrihed og imødekommenhed, 

som hun aldrig har oplevet før. "Det 
var pionerånd og barnstorming, som 
jeg forestiller mig det kan have været 
i 1930'erne." 

Simone fortæller piloterne i Stau
ning, at hun vildt gerne vil lære at 
flyve, men at hun vil lære det på den 
"rigtige" måde i et halehjulsfly. Hun 
får blandt andet en lang snak med 
Jens Toft om flyvning og det at lære 
at flyve, og da det ikke kan lade sig 
gøre at skole til privalfiyvercerlifikat 
på halehjulsfly i Danmark, og da hun 
er optaget på en kunstskole i England 
samme sensommer, beslutter "Toft 
Air Force" for hende, at hun skal tage 
privatflyvercertifikat hos Clacton 
Aero Club, der ligger omkring to 
timers kørsel nordøst for London. 

Så snart Simone kommer til England 
går hun i gang med at lære at flyve, 
og hun får privatflyvercertifikat sidst 
på sæsonen 1995 og modtager det 
skriftlige bevis: en britisk Private 
Pilot Licence med posten den 11. 
januar 1996. 

I al sin iver for at lære så meget om 
flyvning som muligt, undrer Simone 
sig over, at der i alle de mange bøger 
om flyvning næsten ikke optræder 
kvindelige piloter. Det pirrer hendes 
feministiske nysgerrighed, og hun 
tænker: "DET må jeg lave om på". I 
England finder Simone frem til ame
rikaneren Ann Noggle, der var WASP 
pilot under Anden Verdenskrig. Efter 
krigen blev hun sprøjteflyver og fo
tograf. Noggle har blandt andet lavet 
en bog med billeder af sine russiske 
kollegaer, nu gæve gamle kvinder 
der fløj i kampen mod tyskerne. Da 
Simone kontakter Noggle, vil hun i 
første omgang ikke tale med Simone 
om flyvning, før Simone selv har lært 
at flyve. "Det snobberi, der lå i den 
besked provokerede mig, men gav 
mig også en indsigt i, at hvor vigtigt 
det var at lære at flyve, for at kunne 
forstå hvad Ann Noggle og især de 
russiske piloter havde været igen
nem". 

FLYV FEBRUAR 2013 33 



Inspireret af Ann Noggle lavede Si
mone en billedserie om kvindelige pi
lote1; der blev udstillet på Louisiana i 
Humlebæk. Udstillingen fik en masse 
presseopmærksomhed og anmelder
nP toe eorlt imorl FftPr nrl<;tillinePn 
fik hun Jyllandspostens kulturpris 
på 50.000 kr. og set i forhold til at 
hun i mange år havde været fattig 
studerende, var det vanvittigt mange 
penge. 

En af de mange journalister, der skrev 
om Simone og hendes malerie1; var 
en ung journalist fra Danmarks Ra
dio, ved navn Stine Kirstein. "Da Stine 
kom kørende på en gammel Nimbus 
motorcykel, så jeg med det samme, at 
vi mindede om hinanden på det indre 
plan. På ydersiden var Stine mere 
en klassisk kvinde, og jeg lignede en 
drengepige. Et godt Fy og Bi par i en 
film" fortæller Simone. Inden længe 
havde de to unge kvinder planlagt, 
hvorden de 50.000 kr. skulle bruges 
til at lave en "road movie", hvor de to 
rejste Amerika tyndt i en Pi per Cub 
for at møde amerikanske kvinder, der 
havde fløjet som "færgepiloter" under 
Anden Verdenskrig. 

TV-serien "Sisters in the sky" hlev vist 
på DR og ma nge andre TV-kanaler, og 
Simone oplevede en enorm opmærk
somhed som kunstner og som kvin
delig pilot. "Det var vildt fedt, at alle 
tog imod mig med åbne arme, men 
det var også mæ rkeligt, at mange så 
mig som pioner ... sådan wau hvor 
fantastisk, at en pige interesserede 
sig for flyvning. Men jeg var jo langt 
fra den første kvindelig pilot. Jeg var 

bare synlig lige på det tidspunkt, 
projektet Sisters in the Sky blev lavet 
for al alle skulle huske på, at der har 
været kvinder i hele flyvningens hi
storie, så hver ny pige ikke skal starte 
forfr;:i <;om pionPr" 

I årene efter "Sisters in the Sky" til
bragte Simone en del tid i USA, hvor 
hun fløj mange steder. Hun fik "Artists 
recidency" (kunstner legat med 
ophold) og lånte flere gange det fly, 
der havde været med i "Sisters in the 
Sky". Via alle de pilote1; hun kom til at 
kende gennem TV-projektet, blev hun 
inviteret til at flyve i Arizona, foruden 
at hun lærte at flyve kunstflyvning og 
bjergflyvning i områderne omkring 
Santa Fee og Los Alamos. "Det, at jeg 
tløj meget 'u nder powered' i bjerge 
i USA, var grunden til, at jeg senere 
turde flyve til Afganistan". 

KUNSTFLYVNING 
OG FLYVERKUNST 

Efter at have talt om Simones første 
år som pilot, drejer vi samtalen ind 
på det, der egentlig var hovedover
skfiften, nemlig forholdet mellem 
hendes flyvning og hendes kunst. 

For Simone var flyvning virkelig 
kunst, da hun bevægede sig ind i fly
ververdenen, for som hun formulere
de det: "For mig virkede flyvning som 

vådt ler - noget der kunne formes, 
og for mig var det muligheden for at 
udleve drømme og at komme tilbage 
til drømmeverdenen, men måske 
vigtigst af alt er flyvning et symbol 
på det, der gør os til mennesker, at vi 
kan forsøge al gøre del utopiske. Der 
var noget fantasikraft og kreativ kraft 
i det .. . det var visionært, fordi vi 
som mennesker prøver at gøre noget, 
der går ud over vores egen fysik. Det 
er der ikke mange andre dyr, der gør." 

For Simone var det nærmest euforisk 
at komme ind i flyveverdenen, og 
måske netop fordi det var på det tids
punkt i 199 5-96, hvor flyvning var 
en åben verden og dørene var åbne 
og himlen fri. "Så var det ikke særligt 
dyrt at flyve i forhold til i dag, hvor 
AVGAS er blevet næsten tre gange så 
dyrt som i 1996, og hvor alle mulige 
afgiher er steget, og der er kommet 
moms på mekanikerregninger og alt 
andet, ckr har at gørn mPd flyvnin[(. 

Men ud over at flyve Piper Cub, så 
har du faktiskfløjet Kunstflyvning? 

"Ja, jeg fløj Pitts i USA. Meget i S2B, 
S2C og lidt Sl. Jeg fik undervisning 
i kunstflyvning i Arizona, hvor vi 
var en lille gruppe, der mødtes og 
fløj kunstflyvning et par gange om 
måneden. 

Kvindelige piloter fra Anden Verdens krig inspirerede til at lave en udstilling om kvindelige piloter. 
Udstillingen til venstre er 'Sisters in the Sky' fra Malmø Konstha/1. Foto: Anders Jiras. 
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Hvad synes du om den 
måde at flyve på? 

"Jeg kan smadder godt lide det, og jeg 
elsker den disciplin og præcision, der 
er i det. Når man flyver kunstflyvning, 
handler det om at holde sig inden 
for en kasse og lave nogle bestemte 
manøvrer på en bestemt måde, og 
jeg kunne enormt godt lide at flyve 
i boxen og gøre alt knivskarpt, og 
så var det dejligt at være en gruppe 
mennesker, der mødtes flere gange 
om måneden for at gøre det, vi 
elskede. Vi trænede sammen og delte 
oplevelserne." 

Men er kunstflyvning kunst? 

"For mig var det en skulpturel ople
velse. Først laver man skitsen i 2D, 
altså på et stykke papir. Så visuali
serer man det ved at sidde eller gå 
rundt og tænke hver eneste manøvre 
igennem punkt for punkt. Så sætter 
man sig ind i flyet, hvor man som en 
billedhugger er mejslen mod ste
nen. Man skal forestille sig, hvordan 
loopet ser ud nedefra. Det skal være 
rundt, det vil sige, at man sidder højt 
oppe i flyet og laver sit loop mere 
aflangt. Ligesom hvis en billedhug
ger arbejder på at lave en kæmpe 
rytterstatue i marmor, som skal op 
på en høj piedestal, men se rigtig ud 
fra jorden. Forskellen er bare, at med 
flyvemaskinen er man meget mere 
påvirket af G-kræfterne og påvirkelig 
af vind og vejr, og det skal man tage 
med ind i processen. Det er helt fan
tastisk at opleve, god gymnastik for 
hjernes 3D center." 

Men den måde vi flyver på, eller i 
hvert fald den måde vi lærer at flyve 
på, er meget procedureorienteret 

Fra udstilling 
i San Diego. 

og baseret på at gentage bestemte 
handlinger på helt fastlagte måder. 
Og flyvning er meget baseret på 
regler, man skal holde sig indenfor, 
og normer man helst ikke skal træde 
udenfor." 

Hvordan harmonerer det med 
kunst, der vel i hvert fald i nyere 
tid handler meget om at bryde med 
regler og normer? Jeg mener har 
flyvning og kunst i virkeligheden 
noget til fælles? 

"JA! I allerhøjeste grad, for du kan 
ikke lave kunst, med mindre du er 
enormt regelret, procedureorien
teret og disciplineret. Det vilde og 
flippede er højst 2%. Man må lave 
MEGET stramme rammer omkring 
sig for at lave kunst. De redskaber, jeg 
lærte, da jeg blev pilot, dem bruger 
jeg DAGLIGT som kunstner. Jeg kan 
simpelthen bruge min pilotmåde at 
tænke på, når jeg laver kunst, for at få 
et fly eller et kunstværk i luften er det 
samme. Tag nødprocedurer for ek
sempel. De skal øves og øves og øves, 
og de skal bare sidde der. Det er fak
tisk ligesom at spille et instrument. 
Der skal øves og øves og øves, og først 
når man har øvet alle procedurerne 
ind, kan man begynde at få det til at 
blive til musik ved at spille sammen 
med andre musikere." 

Men er kunst ikke også ofte noget 
sådan lidt "skævt" eller flippet, og 
noget med at sætte ting på spidsen? 

"Det, der gør kunst fed eller flippet 
eller ekstra godt, det er noget der 
sker sjældent. Men når det sker, er 
det, fordi man er gået det lille skridt 
videre end de andre. Men for at få 

det gjort til noget specielt, som kan 
kaldes kunst, så skal det skal stå på et 
fundament". 

Hvad kan kunstgiveflyvning? 

"Kunst kan være med ti l at tilba
geerobre himlen. Vi er nørdet os så 
meget ind i regler, at de er ved at 
kvæle friheden. Alt bliver dyrt og 
besværligt af tåbelige regler. Lige nu 
ville flyvningen have rigtigt godt af at 
lære af det flippede og luftige i flyv
ningens barndom. Pionertiden. 
For at verden kan fungere skal der 
selvfølgelig være balance i tingene. 
Der skal være regler, men med måde. 
Der skal være regler, der passer 
pti os, men reglerne skal ikke være 
så stramme, at fri flyvning ikke er 
muligt." 

Hvordan kunne du tænke dig, at 
kunst indgår mere i flyvning? 

"Hmmmm. Jeg ved ikke, om kunst 
skal indgå mere i flyvning. Men jeg 
mener, det er enormt vigtigt, at vi 
tager snakken om balancen mellem 
regler og frihed/nydelse, for er der 
for mange unødvendige regler, bliver 
flyvning kvalt. Surhed skal væk, og vi 
skal flage for åbenhed og imødekom
menhed. Vi skal DELE flyvningen, for 
ellers DØR det! Og så mener jeg, det 
er enormt vigtigt, at vi støtter dem, 
der vil lave eventyr for os. Dem skal vi 
give viljen, kraften og muligheder for 
at gøre noget skørt. Klæd dem på og 
hjælp dem i luften. Tag JA-hatten på 
i flyvning. Og vi skal lade være med 
at være så skide stolte, at vi ikke kan 
erkende det, når vi laver en bøvert." 
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Du har gennemgået en statsfinan
sieret og statsstyret uddannelse 
som kunstner på det Kongelige 
Danske Kunstakademi. Hvad er det 
for en måde at tænke og handle på, 
der er herskende de,~ og hvo1·d11n e1 
den anderledes end den etablerede 
flyveverden, der på mange måder 
læner sig op ad militærets måder at 
uddanne personale på? 

"Jeg vil for det første sige, at min me
todik har jeg ikke fået på akademiet, 
for det er mere et sted, hvor kunst
nere mødes i dialog om kunstværker, 
for den kunstneriske uddannelse der 
er som end ikke så meget anderledes 
end mange andre akademiske uddan
nelser. Min metodik kommer mere 
fra min baggrund som violinist og 
erfaringer hentet fra andre kunst
nere, men som kunstner mener jeg, 
at man skal man tænke ud af boxen . 
. . og det er ikke sikkert, det er noget, 
der vil gøre flyvning mere sikker, for 
man skal respektere tyngdeloven. 
Her adskiller flyvning sig fundamen
talt fra kunst, for går man ud over 
grænsen som pilot dør man ... det 
gør man ikke altid som kunstner. På 
den ande side var der nogle, som be
gyndte at loope og trække G og flyve 
super sonic- de gik ud af boksen og 
fik os videre ... fri af skyggen, escape 
vel os i ty." 

Jeg kommer til at tænke på maleri
et af tidligere statsminister Anders 
Fogh Rasmussen . .. 

"Ja, ok, det var nok lige lovlig tæt 
på et stall sådan kunstnerisk set, 
men det har ført en masse godt med 
sig, såsom adgang til flyvevåbenet, 
Sigionella-basen i Ita lien med videre." 



Hvor finder du som kunstner noget 
bekendt indenfor flyvning? 

"Procedurer, disciplin og checklister. 
Men meget disciplin og det at vi er 
dybt dedikeret til det vi gør, når vi 
flyver. Og så den professionalisme der 
er de fleste steder indenfor flyvning!' 

Da du præsenterede portrættet af 
Anders Fogh Rasmussen, havde 
du din BZ-uniform på. Hvordan 
ville det have været for dig og for 
omverdenen, hvis du havde været i 
"pilot-tøj"? 

"Det havde været helt anderledes. 
Så havde det ikke været den samme 
kontrast mellem Fogh og mig. Og så 
havde der slet ikke været samme me
diehejs omkring det, fordi medierne 
de søger kontraster. Men min indre 
Pilot kunne fint tale med Fogh." 

Men hvorfor er det vigtigt at være 
outsider som kunstner? 

"Det er det, fordi det er en god positi
on at stå i, når man stiller sig udenfor 
et system for at kunne beskrive det. 
Selvom det altid vil være et postu-
lat, fordi man ikke kan komme fri af 
et samfund, man er del af. I Fogh
portrættet tager jeg markør på, der 
mimer, at afsenderen er en anden end 
at være del i det." 

Hvis vi nu antog, at du skulle være 
outsider og provokerende kunstner, 
og du brugte den kommunikations
form på vej fra Ringsted'ti! Roskilde 
Lufthavn, hvordan ville det fungere? 

"Af helvede til, og jeg ville styrte ned. 
Men vi kender alle farmerpiloten, der 
er på vej ind til Chicago. I'm comming 
in on one engine slow and low ... og 
så flyver han en Piper Cub. Nej, jeg 
mener, at flyve ind til Kastrup uden
om procedurer, bare for at provokere, 
det er usundt for alle." 

Vil det så sige, at i luften er du nødt 
til at være lige med os andre? 

"Ja da. I luften er vi alle lige. Vi dør af 
det, hvis vi ikke holder os til Newton 
og procedurer. Vi må have 'begge ben 
på jorden' for at kunne flyve, men 
gode kunstnere er også diciplinerede. 
På den anden side skal man heller 
ikke tro, at man har fuld kontrol over 
alting, for så er man på vildspor. Vi 
må være åbne for det uforudsete, 
hvad enten vi er piloter eller kunst
nere ... eller kunstflyvere eller 
flyverkunstnere. Og det er ENORMT 
vigtigt, at vi lærer af hinanden gen
nem hangarsnak, for der skal udveks
les erfaringer for, at vi kan LÆRE af 
hinanden". 

Nyder du i virkeligheden ikke det, 
at du kan træde ind i pilotrollen i 
luften o,q bare skal ,qøre li,qesom 
alle os andre? 

"Jo. Det er DEJLIGT befriende ikke at 
skulle opfinde alt hele tiden og ikke 
at skulle konstruere mening kon
stant." 

I I \ \ 
, Freedom fighters- tyrkiske piloter. 

Malmø Kunsthall 2006) 
Foto Anders Jiras. 

I 

Den afganske helikopterpilot Latifa Nabizada 
_______ totogwfer.et inden -flyvetur i et "rigtigt" fly 
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HVAD BLEV DERAF SLV? 

I årtier havde vi i Danmark en statslig myndighed, der to sig a rt. 
Den hed Statens Luftfartsvæsen og boede på en :!Jn lig beskede adresse i 
Københavns Sydhavn. Jeg har haft fornøjelsen aJ at besøge SL ved flere 
lejligheder, og jeg er altid blevet taget imod af profession Ile servicemindede 
mennesker, der var stolte af at være en del af statensforvaltning af luftfart. 

Tekst og foto: Rune Balle 

I 2004 blev jeg som nyuddannet 
erhvervspilot flyvepladschef på Sam
sø Flyveplads, og jeg var i den anled
ning på kursus hos SLV, og i mange år 
var jeg jævnligt i kontakt med ansatte 
i luftfartshuset på Ellebjergvej 50. 
Af og til havde jeg nogle udfordringer 
som krævede hjælp, og hver eneste 
gang kunne jeg ringe og få en luft
fartsinspektør i røret, og havde den 
ansatte ikke svar på mine spørgsmål, 
blev jeg altid stillet videre til en, der 
kunne hjælpe, eller ringet op inden
for få t imer. 

Af og til havde jeg hændelser på 
flyvepladsen, der krævede akut assi
stance, og selv på en søndag efter
middag kunne jeg komme i kontakt 
med en vagthavende, der beredvilligt 
svarede på mine spørgsmål, og hja lp 
mig videre til havarikommission eller 
hvem jeg nu skulle have fa t i. 

For et års tid s iden erfa rede jeg, at 
Statens Luftfartsvæsen var blevet 
nedlagt, hvilket jeg undrede mig 
meget over, indtil jeg fandt ud af, at 
organisationen ikke va r nedlagt, men 
rationaliseret og lagt sammen med de 
myndigheder, der tager sig at jernba
ner, fæ rgefart og veje. 
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Som ny redaktør af FLYV besluttede 
jeg mig for at forsøge at få lov til at 
besøge den nye luftfarts-admini
stration og ringede derfor til Trafik
styrelsen. "Det er call-centret", lød 
svaret, og da jeg bad om at tale med 
luftfartsmyndighederne, lød svaret 
"Hvem skal du tale med?" Jeg svarede, 
at det var det, jeg prøvede at fin de 
ud af, hvorti l der blev svaret: "Så skal 
du sende en mail", og så var jeg ellers 
hældt ud af røret. Da jeg ikke var helt 
t ilfreds med det svar, ringede jeg op 
igen, og fik fat i en helt anden person, 
der sandelig ikke kunne stil le om 
til den, jeg lige havde talt med, "for 
vores telefoner kan ikke stille om". 
Inden jeg blev hældt ud af røret igen, 
nåede hun at fortælle, at jeg skulle 
skrive t il info@trafikstyrelsen.dk 

Som sagt så gjort, men jeg fik aldr ig 
svar t ilbage, og ringede derfo r igen, 
og fik nogenlunde samme svar! 

Næste gang jeg ringede, forklarede 
jeg, at jeg gerne ville skrive en artikel 
om, hvad der blev af Statens Luftfarts 
Væsen, og fik så at vide at jeg skulle 
skr ive t il kommunikationsafdelin
gen. "Ok, til hvilken adresse"? "info@ 
trafikstyrelsen.dk, så bliver den sendt 
t il rette vedkommende." 

Efter et par ugers tid ringede jeg 
for at høre, hvorfor jeg ikke fik svar, 
men fik at vide, at jeg skulle sende en 
e-mail. 

Da jeg på sidste side i FLYV nr. 1 hav
de lovet, at jeg i FLYV nr. 2 ville bringe 
en a rtikel om, hvad der blev af SLV, 
og jeg kun havde få dage til deadline, 
tænkte jeg, at jeg i bedste "KO NTANT
stil" bare ville troppe op på adressen 
med kamera over skulderen. 

Adressen Edward Thomsens Vej ek
sisterede, og der var også en stor ny 
kontorbygning på Edward Thomsens 
Vej nummer 14 som annonceret på 
Trafikstyrelsens hjemmeside. 
Lidt bekymret over om det overho
vedet ville væ re muligt at komme ind 
i bygningen, uden skr iftlig aftale, gik 
jeg ind i det store nye kontorkom
pleks, hvor en receptionis t sendte 
mig videre til fjerde sal, hvor der var 
endnu en reception. 

Til min store overraskelse stod Bøje 
Dueholt fra hedengangne SLV ved 
receptionen og tog smilende imod, 
med de venlige ord:"Dav Rune, 
hvad br inger dig dog helt her til?" 
Jeg forklarede at jeg i ugevis hav de 
forsøgt at komme i kontakt med kom-



munikationsafdelingen for at få lov 
til at besøge Trafikstyrelsen, for at se 
hvad der var blevet af SLV, og at jeg 
egentlig bare gerne ville tage et par 
billeder af de nye omgivelser for at 
præsentere vores nye luftfartsmyn
digheder for FLYVs læsere. Det syn
tes Bøje var en glimrende ide, og da 
han ikke havde beføjelser ti l at give 
mig lov til at fotografere, sørgede han 
straks for, at kollegaen i receptionen 
ringede til kommunikationsafdelin
gen, for at fortælle at de havde besøg. 

En yngre medarbejder mødte deref
ter op, og jeg fik en lynrundvisning 
på de to etager, som Trafikstyrelsen 
råder over, og jeg fik endda lov til at 
tage et par billeder. Kontorerne var 
for det meste indrettet som "stor
rumskontorer", hvor medarbejderne 
ikke har meget plads til deres map
per og opslagsværker, eller vægge 
til kort eller andre opslag, og jeg 
undrede mig over, om de overhovedet 
kan få arbejdsro eller gennemføre 
en telefonsamtale, når der hele tiden 
vandrer kolleger gennem "kontorer
ne". Men moderne så det ud. 

Om storrumskuller spillede ind da en 
arrig medarbejder højlydt tilkende
gav, at det var et brud på retningslin 
jerne, at der blev fotograferet uden 
forudgående afta le, da der kunne 
være personfølsomme oplysninger på 
skæ rmene, det ved jeg ikke, men jeg 
var glad for at have en "bodyguard", 
der kunne guide mig væk i en fart. 

Den lynhurtige rundvisning blev 
s luttet af hos Henrik Michelsen, som 
mange piloter har mødt rundt om
kring på flyvepladser og lufthavene, 
når han inspicerer certifikater og 
logbøger. 

Da jeg efter rundvisningen blev gui
det til elevatoren, nåede jeg at spørge 
den unge kommunikationsmedar
bejder, om der var mulighed for et 
samarbejde mellem FLYV og Trafik
styrelsen omkring informatione r, der 
kan være med til at forbedre flyvesik
kerheden. Sva ret var kort og godt: Vi 
har ingen ressourcer! 

Da jeg så afslutningsvis, med en fod 
i elevatordøren, spurgte om FLYV 
måske ville kunne bringe nogle af 
de mange gode artikler fra OY-SlK 
var svaret kort og godt: "Send os en 
e-mail" 

Med mine tidligere erfaringer med 
e-mails og telefon-opkald i tankerne 
takkede jeg pænt, for at den venlige 
medarbejder havde taget sig tid til at 
vise mig rundt i luftfartsmyndighe
dernes nye omgivelser. Efter besøget i 
den fine nye kontorbygning i Øresta
den kørte jeg tilbage til Roskilde Luft
havn via Ellebjergvej 50 for at tage 
et billede af bygningen, der engang 
rummede Luftfartshuset. 

Den gamle reception var revet ned, og 
bygningen var ved at skifte udseende, 
og der stod jeg så et minuts tid og 
tænkte tilbage på gamle dage, hvor 
man kunne komme i kontakt med 
hjælpsomme ansatte i Statens Luft
fartsvæsen uden at skulle filtreres 
gennem en call-center og kommuni
kationsafdeling. 

Trafikstyrelsens nye domicil i Ørestaden. 

Nu kan man jo indvende, at jeg nok 
bare er et brokkehoved, der ikke har 
faLLel, hvordan moderne kommuni
kation fungerer, eller at jeg bare har 
været uheldig de gange, jeg har været 
i kontakt mPrl Trnfik'>tyrPl'>Pn. )PF, 
har desværre ta lt merl en del ;;indre 
piloter, der også har haft problemer 
i forbindelse med kommunikation 
med den nye styrelse, så trods søde 
og venlige medarbejdere, er der 
noget, der tyder på, at der er plads til 
forbedringer i håndteringen af styrel
sens kommunikation med brugerne. 
Al begyndelse eller omstrukturering 
er svær, men at e-mails og gam
meldags post forsvinder, så vi som 
piloter skal vente i måneder på vore 
certifikater, og at ansatte i styrelsen 
ikke kan stille et opkald videre til en 
kollega, og at vi som "kunder" derfor 
skal r inge op mange gange, og at 
blive hægtet af under telefonopkald, 
samt at der ikke svares på en døgnbe
mandet vagttelefon, når man ringer 
op fra en flyveplads efter en alvorlig 
hændelse - det svarer ikke til den 
standard, der kun ne tilbydes, da der 
var noget der hed SLV. 
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PINTOMAP® 
OPTIMER DIT PINTOBOARD! 

PINTOMAP er nyudviklede kort, der vil lette flyveplanlægning og navigationen i cockpittet. Kortene 
samler alle informationerne fra VFG'en i en overskuelig præsentation, der er overskuelig at bruge. 
PINTOMAP rå~ I A4 og AS og kommer ogs~ snart t111Pad og andre tablets. 
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PINTOMAP FAKTA 
Pintomap udgives i 3 forskellige typer af flyvekort for 
samtlige offentlige flyvepladser og lufthavne i Danmark: 

• AD: A4 viser ADC og VAC med tilhørende lokale frekven
ser, bane- og navigationsoplysninger samt 

• VFR-sikkerhedsoplysninger. 
• AD LIGHT: AS viser ADC og VAC med tilhørende lokale 

bane-og navigationsoplysninger samt frekvenser. 
• LOCAL: A4 viser ADC og VA( samt tilhørende nødvendige 

oplysninger for hver 3 alternative flyvepladser. 

Se mere på www.pintomap.dk eller kontakt: 

Morten Gershøj Andersen • M: 4090 8883 • E: info@pintomap.dk 

www.scantech.aero/ info@scantech.aero / + 45 96 78 02 00 



PiperWarrior (tunet I 60HP) udlejes fra 
Kalundborg Flyveplads. 
Kontakt Kalundborg Aviation for pris mv. 
59291 326 - aviation@mail.dk 

Kalundborg Aviation tilbyder vedligeholdelse og 
reparat ion af en- og to-motors stempel motor fly. 
Vi har EASA Part- 145 maintenance & CAMO 
godkendelse samt en national godkendelse til 
reparation af Annex li fly. 

IS/jj\~UNDBORG 
'i.11I'VIATION 

Den 1. april 2013 fylder 
Air Service Vamdrup 25 år. 

~ 
IIJFF-2013 

ADIDJ ~ "m•••P 
l1'& SERVICE 

craft Maintenance 

Vi takker for årene, der gik 
- og byder velkommen til de næste 25! 

www.airservice.dk 

fOfO-KURSUS MED fOfOGRAf CASPER fYBJERG 
Kom med på et inspirende 
fotokursus og bliv skarpere til at 
lave billeder på land og i luften. 
Afholdes på Samsø Flyveplads 
i FLYV-ind weekenden d. 29. og 
30. juni 20 I 3. 

Pris inkl. overnatning og forplej
ning: I .500 kr. pr deltager. 
Maks. I 8 deltagere. 

Deltagerkrav: 
Spejlreflekskamera! 

TT F FOTOS KOI FN 
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\ 
\ Bor i Tarm hvor han driver v 

der tilbyder autohjælp, meka er-assistanc 
og salg af biler samt udlejning af lifte, bob-cat'e 

Hvor, hvornår og i hvad lærte du 
at flyve? 

Jeg læ rte at flyve svævefly i Stauning 
i 1986-87 i en K7'er OY-XNS, og efter 
at have lært at flyve svævefly var jeg 
aktiv indenfor svæveflyvning i et par 
år, inden jeg gik i gang med at flyve 
motorfly. 
Certifikat til motorfly tog jeg også i 
Stauning, hvor jeg læ rte at flyve i en 
Beagle Auster A109 Ai r Dale OY-AUM. 
Den væsentligstee del af skoleflyvnin
gen fløj jeg dog i en Cessna 172 OY
AZM, som rigtigt mange andre også 
har lært at flyve i. Flyet eksisterer 
endnu og bor vist i Odense nu. 

Hvad er den mest mindeværdige 
oplevelse i forbinde/se med din sko
ling? 

Det er nok, da jeg gik solo førs te gang 
og blev kølet ned med en spand vand. 
Det var meget brugt dengang. Min før
ste solonavigationsflyvning var også 
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lidt speciel, for den gang jeg kom ind 
mod Stauning, fik jeg en ordentlig røf
fel af min instruktør, der spurgte, hvad 
jeg skulle ind over Tarm. Det undrede 
mig meget, fordi der ikke er radar i 
Stauning, men han gættede selvfølge
lig bare, at jeg skulle ind over hvor jeg 
boede. Og selvfølgelig havde han ret! 

Hvadflyverdu nu? 

Jeg flyver stort set kun gamle flyvere 
nu, fo r det "moderne" såsom Cessna 
172'ere og Piper 28'ere siger mig 
ikke så meget. Jeg flyver mest Pi per 
Cub og er lige holdt op med at flyve 
Chipmunk, fordi vi har solgt den, vi 
havde. Det seneste, jeg er begyndt at 
flyve i, er en fransk Brousaard, som 
efter lang og meget grundig sagsbe
handling forhåbentlig sna rt kommer 
på i luften. Den er kommet på dansk 
register og skal have luftdygtigheds
bevis i løbet af foråret, og så kommer 
jeg forhåbentlig til at flyve meget i 
den kommende sæson. Det er i øvrigt 

et spændende fly, der minder lidt om 
en DeHavilland Beaver. Den har sam
me Pratt&Wittney stjernemotor og 
en kabine, der minder lidt om Beave
ren, men så har den dobbelt s ideror. 
Flyet købte vi i Ungarn, hvor det var 
registreret HA-SLV, og med det bøvl, 
der kan være med at få et udenlandsk 
fly på dansk register, var det ret sjovt. 
Da den skulle på dansk register, søgte 
vi om at beholde de tre s idste bog
staver, og det fik vi lov til, så den ny 
hedder OY-SLV. 

Hvilke fly ville stå i din drømme
hangar? 

Hvis jeg havde penge nok, så stod der 
en Catalina, men det tror jeg ikke på, 
at der kommer. Når der nu står en 
Broussard og en Pi per Cub, og vi er i 
gang med at restaurere en Pi per Cub 
mere, så skal jeg nu nok ikke have 
ondt af mig selv. 



Æ Brousard i /u.f"ten. 
roto: 77-tor1jørn 
Brunander Sund. 

Bedste flyvetur nogensinde? 

Jeg har haft mange gode flyveture 
til Frankrig, hvor vi har sovet under 
vingen, og så har jeg været medejer 
af e n Antonow AN2 LY-AYT, som vi 
har brugt som "autocamper" i mange 
år. Det var skægt, men jeg husker 
særligt, da jeg blev omskolet med en 
litauer, som jeg ikke kunne snakke 
med. Det gik med fingersprog med 
finger opad eller nedad og pegning på 
instumenter. Det var ret sjovt, for vi 
kunne ikke snakke et ord sammen, og 
a lligevel fik han lært mig at flyve den 
store dobbeltdækker med 9 cylindre 
og 1000 heste! 

Værste flyvetur eller oplevelse med 
flyvning nogensinde? 

Det ved jeg ikke, men engang jeg løb 
tør for benzin var ikke så sjovt. På 
den a nden s ide så gav det mig en stor 
oplevelse, idet jeg gjorde lige nøjag-

Mit .f"ørste 
Ily var uden 
Motor. 

tigt det, jeg havde lært. Efterfølgende 
måtte jeg erkende, at den skoling jeg 
havde fået mange år tidligere, var 
fu ldstændigt som det skulle være. 

Hvor er du med flyvning om 10 år? 

Tjae, jeg håber, jeg selv flyver. Ellers 
håber jeg, at jeg kan flyve med min 
søn, der står i lære som flymekanike1~ 
eller at jeg i hvert fald kan få lov ti l 
at skrue lidt på en flyvemaskine. Vi 
har jo et par gamle fly, og når min søn 
bliver færdiguddannet som flymeka
niker, kan jeg jo sikkert godt få lov til 
at være med til at skrue lidt. 

Hvad er efter din mening de største 
udfordringer inden for privatflyv
ning lige nu? 

Det er at skrabe penge nok sammen 
til at flyve lidt, og at holde os nogen
lunde gode venner med myndighe
derne, for prisen går den forke rte vej, 

og det virker, som om der kommer 
flere og flere regle r, vi skal indordne 
os under. 

Har du nogensinde fået skældud 
for din flyvning? 

Ja, hvis jeg har væ ret ude og flyve 
omkring vores sommerhus, der lig
ger i åbent land, og min kone havde 
lidt svært ved at bedømme højden 
nede fra jorden, men ellers synes jeg 
ikke, at jeg kan huske, at jeg er blevet 
skældt ud. 
Jeg landede dog e ngang nede i Tysk
land på en bane, hvor der var lidt 
medvind, og da jeg opdagede, at der 
var medvind, valgte jeg at gå rundt 
og svinge rundt, så jeg kunne lande 
i modvind. Hvad jeg ikke havde fået 
læst var, at man skulle have været i 
1000 fod, og det gav lidt bøvl. Heldig
vis var der e n tysk ven, der tog imod 
skideballen i tårnet, men det kostede 
en ramme øl. 
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heste v&jner . 

Er der noget omkring din flyvning, du 
skulle have indset noget tidligere? 

Jeg har aldrig fortrudt, at jeg kom i 
gang med at flyve, men jeg skulle nok 
have været startet meget tidligere, 
fo r så havde jeg måske været på et 
helt a ndet sted i dag. Måske havde 
jeg så ikke været pr ivatflyver, men 
erhvervspilot. På den anden side, så 
kom jeg jo i læ re som automekaniker 
og har levet rimel igt godt af det hele 
mit liv, og fløjet det jeg har kunnet, og 
haft r igtigt mange gode ture både i 
Danmark og i udlandet. 
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Hvor mange timer har du og hvilke 
certifikater og ratings? 

Jeg har et S cer t ifi kat, der er løbet 
ud, og jeg nåede omkring 500 starter 
med svævefly. Motor fly har jeg fløjet 
omkring 900 t imer siden 1987, så det 
er omkring 30 timer om året. Det er 
der også mange, der har fløjet, men 
det er timer, jeg selv har betalt, og det 
er jo nok, fordi jeg har kunnet lide at 
flyve. 

Du vinder 50 mio. i lotto. Hvad vil 
det gøre for din flyvning? 

Så skal vi nok til at spekulere på Ca
talinaen, selvom den ikke kan væ re i 
min hangar. Men med 50 mio. så ville 
der nok også blive råd til at fi nde en 
løsning på det problem. 

Har du nogensinde skadet et fly? 

)ae, det må jeg sige ja t il. Jeg la ndede 
i Vamdrup engang i Cessna 170, som 
jeg børstede dækkene af. Det var ikke 
så godt, men der var ingen, der kom 
til skade, og flyet og jeg kom ud at 
flyve igen. jeg var ude at flyve igen 
samme dag, for det var ikke noget 
voldsomt. jeg har også oplevet at 
spr inge en wire med svævefly, men 
det er jo ingenting. 

Har du enyndlingstur? 

jeg kan bedst lide at flyve i Danmark, 
for jeg er så møj bedre til å tale west
jysk end som alle mulige andre sprog. 



Hvis du kunne skifte livsbane eller 
karriere, hvad ville du så gøre? 

NU? Nej, så ville jeg ikke lave om på 
noget, for jeg har de gamle flyvere 
som jeg kan lide at gå og rode med, så 
det fortsætter jeg med. 

Kan du reparere et fly? 

Jae, det synes jeg, at jeg kan. Jeg har 
gået og bygget en Piper Cub op de se
neste tre år, og den er over 90% fær
dig og kommer forhå bentl ig i luften 
i løbet af sommeren 2013. En Pi per 
Cub kan i øvrigt varmt anbefales, hvis 
man har lyst til at rode med gamle 
fly, for det er en rimelig simpel kon
struktion, der kan skilles ad på et par 
dage. Alt efter hvor meget der skal 

gøres, kan det jo så tage nogle år at 
få samlet en Cub igen, men stort set 
alle dele er til at få fat på, uden at det 
koster en formue. Når så et fly som en 
Pi per Cub er på vingerne igen, så er 
den ikke ret dyr at holde flyvende, og 
den er en fornøjelse at flyve. Nogen 
jetjawer er det selvfølgelig ikke, men 
det er også ret sjovt at flyve baglæ ns, 
når det blæser, eller at blive overhalet 
af en fæ rge, hvis man har tid til det. 

Hvilken person indenfor flyvning 
beundrer du mest? 

Der er sådan set mange, men den 
type, der har fløjet mange forskel
lige flyvere og har fået tingene ti l at 
virke, er inspirerende. Skal jeg nævne 
en person, som jeg synes er meget 

Brousa.rd'en l'år 
VO.t"Mez' o/;e ,"nden 
Mo'lorsta.rt. 

inspirerende, så er det Dieter Betz 
fra Djursland. Han har gjort det ret 
godt. En anden person er Verner Kir
kegaard fra Stauning Flyveplads. Ham 
har jeg haft en Antonov 2 sammen 
med, og jeg var nok aldrig kommet i 
nærheden af den, hvis det ikke var for 
ham. 

Hvem synes du skal have Luftposten 
næstegang? 

Dieter Betz var et oplagt em ne, men 
han har haft stafetten, så jeg tror jeg 
vi l smide stafetten til Viggo Christ i
ansen i Sønderjylland. Viggo har gjort 
meget indenfor flyvning og været vidt 
omkring, både på repara tionss iden 
og på flyvesiden. 

+ 
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OSCAR YANKEE AF: LARS FINKEN - LARS@FINKENWEB.DE 
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OY-CLU ATR 72-212A 2007 761 27.2.2013 NAC Aviation 8 Limited, c/o Billund 4K-AZ64 

OY-cl.V ATR 77-212A 2008 789 30.1.2013 NAC Aviation 8 Limited, c/o Billund 1K AZ65 

OY-EXK Schempp-Hirth Ventus c'l' 1988 105/367 22.2.2013 Øjvind Kirkeby Frank, Åbyhøj D-KBCC 

OY-HHL i\gustaWestland AW139 2013 31460 19.2.2013 Bel-Air Aviation A/S, Holsted 

OY-HIT Eurocopter AS 350B2 Ecureuil 2007 9087 15.3.2013 Blue West Helicopters Greenland ApS, Tasiilaq TF-BWH 

OY-HSS Eurocopter EC 1208 Colibrie 2011 1659 21.2.2013 PL Kolding Investering A/S, Kolding SP-HBN 

OY-KAM Airbus A320-232 2006 2911 15.1.2013 SAS OE-IBL 

OY-KAN Airbus A320-232 2006 2958 31.1.2013 SAS OE-IBM 

OY-KAO Airbus A320-232 2006 2990 28.2.2013 SAS OE-180 

OY-LXA Schempp-Hirth Ventus cT 1987 85/330 13.2.2013 Alan Bach, Væggerløse D-KBLI 

OY-NCV Dornier 328-300 2000 3146 11.1.2013 Sun-Air ofScandinavia A/S, Billund D-BGAE 

OY-NCW Dornier 328-300 1999 3131 18.2.2013 Sun-Air ofScandinavia A/S, Billund D-BGAL 

OY-NIF Aero Designs Pulsar 1998 0591-220 15.2.2013 Kurt Nielsen, Værløse (midL reg siden 1998) 

OY-OIV Jurca MJS-G2 Sirocco 1997 8203-101 12.3.2013 Arne Bæk, Odder (midi. reg siden 1997) 

OY-RUJ ATR42-500 1996 497 14.1.2013 Danish Air Transport Leasing A/S, Vamdrup OY-CIJ 

DY-RUL ATR42-500 1996 501 14.1.2013 Danish Air Transport Leasing A/S, Vamdrup OY-CIK 

OY-RUO ATR 42-500 1996 514 14.1.2013 Danish Air Transport Leasing A/S, Vamdrup OY-CIL 

OY-SMK Cessna TR.182 Turbo Skylane RG 1982 R18201899 15.1.2013 Skan Service ApS, Grindsted N6094T 

OY-TFN Robin R1180TD Aiglon 1980 268 22.1.2013 Torben Frits Nielsen, Viborg El-BIS 

OY-XIP Schleicher ASW 19 8 1978 19198 4.3.2013 Kim Christiansen, Rødekro 00-YHJ 

OY-AKE Cessna FA.1SOL Aerobat 1.2.2013 Bent Iversen, Rødding Solgt som SE-MCP 

OY-AUY Auster J/1 Autocrat 25.3.2013 Leif Brødsgaard, Kolding Solgt til Frankrig 

OY-BFI Cessna F.172 M Skyhawk 1.3.2013 Danfly Aircrafts ApS, Vojens Solgt til Frankrig 

OY-BIE Cessna F.172M Skyhawk 6.2.2013 H.F. Aero Service, Randers Ødelagt I hangarbrand I Randers 

OY-BTZ Piper PA-31-350 Navajo Chieftain 12.2.2013 S.A.S. Pixar Survey, c/o Vamdrup Solgt til Frankrig 

OY-CIJ ATR 42-500 14.1.2013 Danish Air Transport Leasing A/S, Vamdrup Omreg. OY-RUJ 

OY-CIK ATR 42-500 14.1.2013 Danish Air Transport Leasing A/S, Vamdrup Omreg. OY-RUL 

OY-CIL ATR42-500 14.1.2013 Danish Air Transport Leasing A/S, Vamdrup Omreg. OY-RUO 

OY-CLV ATR 72-212A 28.2.2013 NAC Aviation 8 Limited, c/o Billund Udlejet som F-GVZT 

OY-GEV Beech F33A Bonanza 21.1.2013 Aircraft Leasing ApS, Esbjerg Solgt til Frankrig 

OY-HFK Robinson R22 Mariner 18.1.2013 Knud Erik Ravn Jensen, Vorbasse Tvangsslettet 

OY-HNA Eurocopter EC 22SLP Super Puma 1.3.2013 DanCopter A/S, Esbjerg Omreg. N412SG 

OY-KFX Schleicher Ka 88 20.2.2013 Kalundborg Flyveklub Havareret 

OY-KHM McDonnell Douglas MD-82 28.2.2013 SAS 

OY-PMA Piper PA-34-220T Seneca V 10.2.2013 I & P Andreassen ApS, Viborg Solgt til Brasilien 

OY-TJF Dassault Fatcon 2000 18.2.2013 Execujet Scandinavia A/S, Roskilde Solgt til Tyrkiet 

OY-XDJ Grab Astir CS 7.2.2013 Holstebro Svæveflyveklub Solgt til USA 

OY-XZE Rolladen-Schneider LSB-t 5.2.2013 Nordsjællands Flyveklub, Gørløse Solgt som PH-1520 
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OY-AMS Druine 0.31 Turbulent 23.1.2013 Robert Marten Mus, Sabro 

OY-ATT Piper PA-28-180 Cherokee Challenger 1.2.2013 Rune Arvid Nielsen, Odense 

OY-AZC Cessna F.150L 24.1.2013 Erik Baastrup ( + 1 ), Risskov 

OY-BCA Piper PA-28-180 Cherokee 18.2.2013 Jørgen Brandt, Roskilde 

OY-BKY Piµe1 Pi\-28-HOB Cherukee 12.2.2013 Ai1 Se1 vice V.11mh uµ AµS, V,m1J1 uµ 

OY-BTJ Piper PA-28-181 Cherokee Archer Il 8.2.2013 Lubiechowo sp. zoo, Karlino, Pole n 

OY-BUK Cessna F.172 M Skyhawk 12.3.2013 Jacob Norby, Højbjerg 

OY-BUM Cessna F.172M Skyhawk 16.1.2013 BritAir ApS, Roskilde 

OY-CIJ ATR 42-500 8.1.2013 Danish Air Transport Leasing A/S, Vamdrup 

OY-ClK ATR 42-500 8.1.2013 Danish Air Transport Leasing A/S, Va mdrup 

OY-CIL ATR 42-500 8 .1.2013 Dan ish Air Transport Leasing A/S, Vamdrup 

OY-CSV Piper PA-28R-201 Arrow III 11.3.2013 Benny Kjær Rasmussen, Slagelse 

OY-FDM Piper PA-28-181 Archer III 23.1.2013 Foreningen OY-FDM, Randers 

OY-JPC Cessna 172M Skyhawk 16.1.2013 BritAir ApS, Roskilde 

OY-NIN Zlin Z-242L 15.2.2013 CAVOK ApS, Hasselager 

OY-RPJ Cessna F.172M Skyhawk 16.1.2013 BritAir ApS, Roskilde 

OY-TIX DG-808C Competition 6.3.2013 Kenneth Petersen ( + 1), Beder 

OY-TOT Piper PA-28-151 Cherokee Warrio r 12.3.2013 Steff Aviat ion ApS, Otterup 

OY-XKW Sch leicher ASW 20L 20.2.2013 Jørgen Legind-Hansen ( +2), Taastrup 

FLYV-rej se t il Australien 
November 2013 

En gruppe FLYV-læsere har inspireret t il planlægning af en grupperejse t il A ustralien i 
november 20 I 3, og rejsebureauet OurWor ld arbejder på at få plads på fly samt be

regne en pris, der helst ikke skal over 40.000 kr. pr rejsedeltager. Ca. 20 deltagere. 

Ideen er at flyve til Sydney, for blandt andet at besøge Sydney O pera House, Sydney 

Harbour Bridge, Sydney Seaplanes og det spændende flyvemuseum i Wolongong lidt 
syd for Sydney. Fra Sydney går t uren t il Melbourne og videre ad Great Ocean Road 
til A delaide, hvorfra vi kører til opal-minebyen Coober Pedy og videre ti l A lice Springs 
via den store røde "sten" Uluru. Fra Al ice Springs er det planen at flyve til Cairns for 
at opleve lidt af Great Barrier Reef og regnskoven ved Cairns, inden der flyves hjem t il 

Danmark efter godt t re ugers rejse Down Under. 

Check flyv.dk eller ring t il Rune Balle på 40 16 40 44 

Allan Jensen, Skjern 

Air Service Vamdrup ApS, Vamdrup 

Aa rhus Flight Academy ApS, Århus 

Thorkild Bach Ve lling, Havndal 

Poul Mø1 kenbu1g ( +•l), OJen~e 

RT Teknik v /RRasmus Thorsen, Rødby 

Aarhus FlightAcademy ApS, Aarhus 

Ika ros Leasing ApS, Roskilde 

Cimber Air - Leasing A/S, Sønderborg 

Cimber Air - Leasing A/S, Sønderborg 

Cimber Air - Leasing A/ S, Sønderborg 

Danfly-Aircrafts ApS, Vojens 

Jørgen Daniel Weinreich (+1), Ha mmel 

Britair v /Jørgen Poulsen, Kgs. Lyngby 

CAVOK Flying ApS, Hornslet 

Britair v /Jørgen Poulsen, Kgs. Lyngby 

Jacob Graae, Aabenraa 

Steen Uggerhøj ( + 1 ) , Frederikshavn 

Asbjørn Højmark ( + 1), Frederiksberg 

\ 
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Kai ender 2013 

April 

24 - 27 

Maj 

21- 23 

31 - 2/6 

Juni 

2 

8-9 

17 - 23 

22 - 23 

Juli 

13 -14 

20 - 21 

29 - 4/8 

29 - 30 

August 

9 - 11 

9 -11 

14 

17 - 18 

17 - 18 

23 - 25 

September 

6-8 

7- 8 

24 - 26 

Oktober 

13 

Aero Friedr ichshafen, Friedrichshafen, Tyskland (www.aero-expo.com) 

EBACE 2013, Geneve, Schweiz (www.ebace.aero) 

Aero Expo Europe, Sywell Aerodrome, England (www.expo.aero) 

Kjeller Airshow/fly In, Kjeller, Norge (www.flydagen.no) 

Gi:iteborg Aero Show, Save, Gi:iteborg (www.aeroseum.se) 

50th International Paris Air Show, Le Bourget, Frankr ig (www.paris-air-show.com) 

Old Buckenham Air Show, Norfolk, England (www.oldbuckenhamairshow.co.uk) 

Flying Legends Air Show, Duxford, England (www.iwm.org.uk) 

Royal International Air Tattoo, RAF Fairford, England (www.airtattoo.com) 

Air Ven ture, Oshkosh, USA (www.airventure.org) 

Samsø FLYV-ind. Gummistøvlekast og fotokursus (www.flyv.dk) 

Fly In, Siljansnas, Sverige (www.siljansnasfk.com) 

KZ Rally, Stauning (www.veteranflyklubben.dk) 

Randers Flyveklub holder åbent hus i.f.m. Randers Festuge (www.randersflyveklub.dk) 

Roskilde Airshow, Roskilde Lufthavn (www.airshow.dk) 

International Fly In, Schaffen-Diest, Belgien (flyin.dac.be) 

Tannkosh, Flugplatz Tannheim, Tyskland (www.tannkosh.de) 

Oldtimer Fliegert reffen, Hahnweide, Tyskland (www.oldtimer-hahnweide.de) 

Duxford Air Show, Duxford, England (www.iwm.org.uk) 

Helitech, Duxford, England (www.helitechevents.com) 

Autumn Air Show, Duxford, England (www.iwm.org.uk) 

Find mange flere Air Shows, fly- in og andre arrangementer i Sirius lnt'l Aviation lnsurance kalender, 
og på www.european-airshow.com og www.eaa.org 
Oversigten bringes uden ansvar for ændringer, aflysninger etc. 

Vil du lære at flyve søfly i 'Beautifull British Columbia', hvor søflypilot 
Tom Drybrough driver en lille flyveskole ca. 30 km øst forVancouver. 
?-timers kursus koster ca. 13.500 kr. 15-timers kursus ca 25.000 kr. 

Det er muligl al bu billigl µå sørly-skolen i Pitt Meadows Airport 
(ICAO forkortelse: CYPK). 

www.islandcoastalaviation.com 
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GENERALSEKRETARIAT 

Kongelig Dansk Aeroklub 
Lufthavnsvej 28 
DK-4000 Roskilde 
29 90 59 00 

Formand: Helge Hald 
E-mail: formand@kda.dk 

Generalsekretær: Anders Madsen 
E-mail: kda@kda.dk 

Sekretariatet er åbent: 
Mandag-torsdag 12.30-16.00, 
Fredag er sekretariatet lukket. 

Biblioteketet er åbent: 
Mandag-Fredag 9.00-16.00 

KDA'S BESTYRELSE 
Formand: 
Helge Hald 29 73 91 55 
Næstformand: 
Per Wistisen 98 18 43 16 
Miljø- og flyvepladser: 
Søren Pedersen 26 12 60 09 
Sportsligt: 
Regnar Petersen 40 52 23 28 
Teknikudvalg: 
Poul Harrison 59 47 22 93 
Luftrum: 
Palle J. Christensen 86 67 40 48 
Kommunikation: 
Lisette Bertelsen 20 92 15 00 

DANSK BALLON UNION 
Henning Sørensen 
Kronhjortvej 4, 8270 Højbjerg 
Telefon: 86 27 66 63 
www.ballonunion.dk 
E-mail: formand@ballonunion.dk 

DANSK HANGGLIDING 
OG PARAGLIDING UNION 
KDA-huset 
Lufthavnsvej 28 
DK-4000 Roskilde 
Telefon 29905900 
www.dhpu.dk 
E-mail: dhpu@dhpu.dk 

DANSK FALDSKÆRMS UNION 
Idrættens Hus, 
Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 
Telefon: 4326 2777 
Telefax 4343 0345 
www.dfu.dk 
E-mail: dfu@dfu.dk 

DANSK KUNSTFLYVER UNION 
Morten Hartvig Hanesn 
Gundsølillevej 20, 4000 Roskilde 
Fif.: 21 33 05 79 
www.kunstflyvning.dk 
E-mail: 
morten.hartvig.hansen@mail.dk 

DANSK MOTORFLYVER UNION 
Formand: Knud Nielsen 86 23 16 52 
E-mail: elek@fiber.dk 
Sekretariat: Merete Strandberg 
Limfjordsgade 121, Gjøl 
9440 Åbybro 
Telefon: 78 78 21 90 
www.flyvdmu.dk 
E-mai l: mail@flyvdmu.dk 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholdtvej 10, 7400 Herning 
Telefon: 9714 9155 (man-fre 10-14) 
Fax: 97 14 91 08 
www.dsvu.dl 
E-mail: dsvu@dsvu.net 

HAVARIGRUPPEN DULFU 
Niels Gregersen 2144 24 97 
John Carlsen 40 42 12 47 
Edvard Braae 24 85 67 12 
Lars Severinsen 40 38 11 28 
Phillip Nathansen 40 19 82 97 

DANSK UL FLYVER UNION 
Formand: Hans Havsager 
Telefon: 46 48 06 08 

Sekretariatet: Dagmar Skov 
GI.Kirkevej 1, Tiset, 6510 Gram 
Tirsdag og torsd.1g 17 .00 - 19.00 
Onsdag og fredag 13:30 - 16:00 
Telefon: 74 82 20 21 
Fax: 74 82 24 00 

www.dulfu.dk 
E-mail: dulfu@dbmail.dk 

DULFU's bestyrelse: 
Fmd: Hans Havsager: 46 48 06 08 
Næstformand & aktivitetsleder: 
Mads Thomsen 20 46 60 40 
Flyverchef: 
Niels Gregersen 87 54 02 48 
Materielchef: 
Preben Bruhn Jensen 48 30 31 21 
FLYV kontaktperson: 
Christian Iver Pedersen 74 83 12 69 
Uddannelseschef: 
Johnny Larsen 48 28 14 19 
Kasserer: 
Jørgen Gram 74 87 16 18 
Miljøchef: 
Henrik Rønbjerg 42 41 72 61 

MODELFLYVNING DANMARK 
Formand: Allan Feldt 
telefon: 86 13 41 40 
Sekretariat: Marttin Stuart Nielsen 
Kirkeskowej 1, Bjælkestrup 
1660 St. Heddinge 
Telefon: 86 22 63 19 

www.modelflyvning.dk 
E-mail: info@modelflyvning.dk 

KZ & VETERANFLY KLUBBEN 
Formand:BentEsbensen 
Telefon: 50 99 70 07 
E-mail: besbensen@gmail.com 

Sekretær: Henrik Gabs-Pedersen 
Telefon: 20 68 15 85 
E-mail: gabs-pedersen@privat.dk 

Magasinet for alle med interesse for flyvning 
+ 
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FLYVESKOLERNE 

benair 
I vores JAR-FCL godkendte 
fiyveskole i Stauning tilbyder vi: 

• Privatflyvercertifikat 
• Erhvervscertifikat 
• Instrument-uddanne/se 

Nat VFR 
Radio certifikater 

• Ratings på Fairchild 5A 227, Let 410, 5hort SD-60 
og Cessna Single Engine Turbine 

BenAir A/S 
Stauning Lufthavn • 6900 Skjern • +45 96 81 44 44 

www.bena1r.com • info@bena1r.com 

KoldingEgnens Lufthavn /Vojens Lufthavn 
Tlf: 5323 I 060 / Fax: 7353 3 183 

www.c1imb2.dk / Mail: jas@climb2.dk 

BILLUND 

AIRCENTER~ 
INTEGRERET OG MODULAR, TEORI OG SKOLING 

- ALLE UDDANNELSER 
TIL FLYVEMASKINE OG HELIKOPTER 

Billund Air Cent er A/S 
Stratusvej 15 • DK-7190 Billund •Tlf. 7533 8907 

Fax. 7535 3966 • bac@billundaircenter.dk • www.billundaircenter.dk 

DE ANVENDTE BOGSTAVER BETYDER UDDANNELSE TIL: 

•• H c lifli g ht ,d k 

li 
HELIFLIGHT.DK TILBYDER UDDANNELSE PÅ 
HELIKOPTER AF TYPEN ROBINSON 22, 
ROBINSON 44 OG EUROCOPTER 120. 

Undervisningen varetages af professionelle 
piloter med baggrund i forsvaret og kommer 
cielle flyveselskaber. 

Hetiflight.dk ApS 
Hangarvej H-11 • DK-4000 Tune Roskilde • +45 7022 5260 

kontakt@heliflight.dk • www.helitlight.dk 

Aarhus Flight Academy tilbyder PPL ti l fly 
og helikopter samt efteruddannelse: 

D ifference training 
Familiarisation 
Instruktørtime inden sæsonstart 
T ræningsfiyvning 
Bridgekursus 
Proficiency check 
VFR-NAT 
Halehjulstræning 
N-BEG dansk radiocertifikat 
BEG Engelsk radiocertifikat 
Kone-fiyve-kursus 
Kunstflyvning og spinkurser 

AAFA 
www.aafa dk • Tlf 70 770 110 • Mail: info@aafa.dk 

IKAROS FTO 
TILBYDER: 

• PPL Teori 

Skoling til PPL og CPL 
Skoling til SE og ME klasserettighed 

• Skoling til SE og ME instrumentrettighed 
• Skoling til natrettighed 
• Skoling til instruktørrettighed 
• Proficiency Check SE og ME VFR 
• Proficiency Check SE og ME IFR 
• 12. time 
• Træning i Full Motion Redbird Simulator 

Roskilde Lufthavn • Tit 46 14 18 70 

PPL = Private Pilot Licence • CPL = Commercial Pilot Licence • SE = Single Engine • ME = Multi Engine • PFC = Proficiency Training • 
DIF = Difference Training • IR = Instrument Rating • A = Aeroplane • H = Helicopter • JAR = Joint Aviation Requirements • 
FLC = Flight Crew Licence • FTO = Flight Training Organisation • N-BEG = N ationalt begrænset radiocertifikat • 
BEG = Begrænset radiocertifikat (engelsk) 
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FLYV udgivelser i 2013 

1 

2 

Vinterferien uge 8 i februar 

Forår ca. 15. april 

3 Sommer ca. 15. juni 

4 Sensommer ca. 1. september 

5 Efterårsferie ca. 15. oktober 

6 Julenummeret ca. 1. december 

7 Ny Lår dvs. ca 28. december 

ca. 1. februar 

ca. 1. april 

ca. 1. juni 

ca. 15. august 

ca. 1. oktober 

ca. 15. november 

ca. 7. december 

Jeg har MASSER af ideer til historier, der trænger til at blive fortalt, men jeg 
vil også meget gerne besøg DIG eller JER og fortælle DIN eller JERES historie! 
Så ring, skriv eller mail hvis I har en god historie, nogle gode billeder eller 
bare noget på hjerte, som I ønsker at dele med FLYV. 
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CENTER AIR 
PILOT ACADEMY 
SKANDINAVIENS STØRSTE SKOLE FOR 
PROFESSIONELLE PILOTER 

LUFTHAVNSVEJ 44, 4000 ROSKILDE 
WWW.BLIVPILOT.COM 
46191919 

• Superpris på 
PROpack !! 

• A6E kr. 3.298,

■ A24E kr. 3.998,-

Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Telefon 32 202 202 

shop@aeropartner.dk 





( 
IKAROS FTO TILBYDER: 

• PPL Teori 
• Skoling til PPL og CPL 
• Skoling til SE og ME klasserettighed 
• Skoling ti l SE og ME instrumentrettighed 
• Skoling til natrettighed 
• Skoling ti l instruktørrettighed 

• Proficiency Check SE og ME VFR 
• Proficiency Check SE og ME IFR 
• 12. time 

• Træning I Full Motion Redblrd Simulator 

IKAROSFLY 
Roskilde Lufthavn• Tlf.: 46 14 18 70 

Få svar 
på tlf. 70201927 
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Flytorsikring 
Pilotforsikring 

Loss of license 
Hospitalsforsikring 
Ulykkesforsikring 
Rejseforsikring 

Hangar Keepers 
Bygningsforsikring 
Erhvervsforsikring 
Professionelt Ansvar 
T ransportforsi kri ng 

GASERVICE 

G.A. service tilbyder alle former for flyved ligeholdelse og 
CAMO.Vi er i besiddelse af kompetencer og godkendel
ser til at udføre Base/Line vedligeholdelse og CAMU på 
Piper. Cessna, Beech, Z lin, Socata og Parle- navia, en- og 

t o-motors, samt både mindre og større struktur-repara
tioner. 

Et af vore nøgleord er fleksibi litet. Alle vores ansatte er i 

besiddelse af PPL, og er dermed i stand til selv at udføre 
testflyvning og afhentning af fly ti l årl igt luftdygtigheds
syn, service eller reperation. Bagefter tilbyder vi at bringe 

flyet tilbage t il dets base. Endelig gør vi vores yderste for 
at kunne komme flyvende og dermed stå t il rådighed, når 
behovet er der. 

General Aviation Service ApS 
Lufthavnsvej 44 

4000 Roskilde 
tlf.: 72 170 180 

vYe keep ovr cvstomers flying 

-~I=-=-:-

DAO Aviation AS 
Copenhagen Airport Roskilde 
Hangarvej Hl 
4000 Roskilde 
Phone: + 45 46 19 12 19 
www.dao.dk j 



86. årgang siden 1928 

ABONNEMENT 0 44 
flvvdk eller telefon: 40 16 4 www. J'' 

ADMINISTR/\TION 
Flyvervej 10, 8305 Samsø 
Telefon: 40 16 40 44 

REDAKTION 
FLYV 
Terminal 1 
Flyvervej 10 
8305 Samsø 

Tlf.: 40 16 40 44 

E-mail: re<.lakLion@flyv.dk 

d daktør: Rune Balle Ansvarshaven e re 

ANNONCER: 
FLYV annoncer 
Rune Balle 
E-mail: annoncer@flyv.dk 
Tlf.: 40 16 40 44 

LAYOUT: 
Eva Gaarden 

PRODUKTION . 
SamsøPostens Trykken. 

ABONNEMENTSPRIS 
390 kr. for et års abonnement. 
PLUS evt. udlandsporto. 

er navn står for de enkelte 
Artikler optaget und . o de kan ikke tages 
forfatteres egen regnk1~g, e~s eller udgiver
som udtryk for reda :ion 
organisationens menmg. 

Udgivet af RB ApS. 

- 'kl billeder er kun tilladt Ko iering af art1 er og 
eft~r forudgående skriftlige aftale. 

JSSN 0015-492X 

Distribueret oplag er 
2500 stk. pr udgivelse. 

INDHOLDSFORTEGNELSE 
Leder 

Kort sagt 

Roskilde Lutthavns 40 års 1ub1læum 

AERO Friedrichshafen 

Smuttur til Vejrø 

Raketvidenskab 

Radial 84 

Sønderborg Lufthavn 

DM i VFR-flyvning 

F16 

Stauning Havn 

Alene på langfart i varmluftsballon 

Aktiv pilot 90 år 

Luftposten 

Kalemler 

Forsidebillede: Thumb! upi" onella basen i lt'a/ien. 
Dansk F16 før afgang Jra ,g 
Foto: Casper TybJerg. 
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- ønsker alle en god sommmer 

"Hvad er det i grunden I laver med 
de der flyvemaskiner i Jeres fritid?", 
spurgte en turist der besøgte Samsø 
Flyveplads en lørdag eftermiddag, 
hvor et par Ul-fly stod parkeret på 
den græsklædte forplads sammen 
med en Pi per og et par Cessna'er. 
Spørgsmålet var på ingen måde kri
tisk, men ren og skær nysgerrighed, 
og spørgeren havde jo en ret god 
pointe for, hvad er det lige vi laver? 

For at kunne give turisten et godt 
svar, spurgte jeg hvad han lavede i 
sin fritid, og han brugte en stor del af 
sin fritid på at skrue på en gammel 
motorcykel, som han tøffede rund på, 
når det var vejr til det. 
Jeg forklarede så, at de turister der 
var kommet tlyvende t il Samsø nok 
på mange måder mindede om mo
torcyklister, for de elsker alle de 
forskellige aspekter af at rode med 
Oyve111d:,kl 11e1. Jeg forklareue, al Lie 
der ejer et fly elsker at holde flyene 
i orden, hvad enten det foregår med 
professionel hjælp gennem et CAMO
vedligeholdelsesprogram, eller det er 
UL-ejere der selv må stå for vedlige
holdelsen med su pervision gennem 
en UL-flyveklub, og de der flyver i 
klubfly elsker at være en del af et 
fællesskab enten i en motorflyveklub 
eller svæveflyveklub, der flyver mo
torsvævere. Derudover forklarede 
jeg motorcyklisten, at noget af det, 
piloterne går op i, er at planlægge 
flyveture og navigere ti l og fra mere 
eller mindre kendte steder, og jeg for
klarede, at flyvning for mange piloter 
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og passagerer også handler om at 
være sammen med andre mennesker, 
der nyder at være sammen om det, at 
vi kan flyve. 

Efter en sludder på et kvarters tid, 
takkede motorcykelturisten for snak
ken, og hvem ved, måske dukker han 
op i en UL-klub, motorflyveklub eller 
svæveflyveklub for at høre mere om, 
hvad der foregå r. Måske bliver han 
endda så inspireret, at han melder sig 
ind i en klub og bliver en del affæl
lesskabet, som vi deler i luften og på 
jorden. 

Nogle dage senere blev jeg r inget op 
af en pilot fra Billund Flyveklub, fordi 
de var nogle stykker i klubben, der 
overvejede at flyve en tur til Samsø 
en mandag aften for at grille og hygge 
et par timer. Spørgsmålene var ret 
konkrete for, hvis jeg kunne stille et 
par poser friske ~amsøkartotler og 
et par poser grillkul, så ville de prøve 
at se, hvor mange mennesker og fly 
de kunne samle sammen i løbel af 
weekenden. 

Søndag aften blev jeg ringet op igen, 
og Billund Flyveklub havde samlet 
over 20 mennesker og seks fly, der 
ville ankomme veu 18-Liden mandag 
aften. jeg tilbød at køre på flyveplad
sen og fyre op i grillen, så den var 
klar, når de ankom, og det blev taget 
imod med kyshånd. På slaget lidt 
over 18 dukkede det første fly op, og 
i løbet af en halv times tid var der 
kommet seks fly og godt 20 hyggelige 

Rune Balle 
Redaktør o d . 

'B u '9IVer a" FlYVji 
~ ra 2013 

Født i Odense 1967 
A-cert./ PPl 1991 
~and, scient. i an tro . 
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. ea and2003 
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F/yveinstruktørioo;msø siden 2004 

Søf!y rating Canada 2012 

mennesker, der forvandlede stedet til 
den hyggeligste fællesspisningsaften, 
man kan forestille s ig. 

Ved halv ni-tiden var solen ved at 
glicle necl h;ie clP <;torp tr;:PPr VP<;t for 
flyvepladsen, og i løbet af en halv 
times tid var alle tallerkner; glas og 
bestik sat i opvaskemaskinen og alt 
ligeså rydeligt som før. Efter lidt mere 
hyggesludder brød selskabet op, 
hvorefter de seks fly og deres piloter 
og passagerer satte kurs tilbage til 
Billund og efterlod min kone og dat
ter samt mig med en skøn fornem
melse af at have bidraget t il, at vi alle 
fik en vidunderlig sommeraften. 

På vej hjem fra flyvepladsen talte vi 
om, hvor skøn en aften det havde væ
ret, og hvor fantastisk det er, at flyve
nørder i motorsvævere, Ul-fly, Pipere, 
Cessna'er, Ra llyer - og hvad ved jeg 
- kan samles omkring det fantastiske: 
at vi kan flyve. 

Sommeren er nu I gang og ud over 
klubhyggegrillaftener er der konkur
rence1; FLYV-ind og airshows spredt 
ud over hele O;inm;irk. 

Nyd det! 



ROSKILDE AIRSHOW 2013 

-DANMARKS STØRSTE AIRSHOW 
Traditionen tror afholder Foreningen Roskilde Airshow 
hvert andet år airshow i Roskilde Lufthavn. I år er det i 
weekenden den 17. & 18. august. 
I 2011 måtte airshowet aflyses om lørdagen pga. eks
tremt vejr. I år er arrangørerne helt overbeviste om, at 
der bliver flot og varmt arishow vejr. Der vil være lækker 
mad og kolde drikke at købe til en billig penge. I det hele 
taget satser arrangørerne på at det skal være noget for 
hele familien. Derfor er der også et tivoli for mindste. 
Men vigtigst af alt, der bl iver også masser af fly at se på, 
både i luften og på jorden. I skrivende stund er over 60 fly 
tilmeldte. Det er lige fra det Belgiske F-16 opvisning fly, 
SAAB's Gripen JAS 39 til fly fra 2. verdenskrig, inklusiv 
Spitfire, Mustang og Messerschmidt ME109. Kunstflyv
ning med diverse fly, formationsflyvning med selvbygge
de fly, fly fra Tjekkiet, Polen, England, Tyskland, Sverige, 
Norge og selvfølgelig Danmark. 
I udstil li ngsområdet er der masser af stande, hvor man 
bl.a. vil kunne se en mock-up af Lockheed Marti n's JSF 35 
(Joint Strike Fighter) samt en simulator af samme. Man 

kan også prøve at sidde i en simulator, hvor man virkelig 
føler man er oppe at flyve i et Jagerfly. 
Formanden for Roskilde Airshow, Per Faldborg Olesen, 
udtaler at man pt. ikke er færdig med at skaffe fly. Der 
mangler stadig svar fra et par lande og firmaer, som kan 
være rigtig spændende. Ligeledes kommer der løbende 
flere og flere udstillingsstande, så Roskilde Airshow vil 
som sædvanlig byde på et varieret airshow. Som noget 
nyt er der et Brugtmarked, hvor private personer kan 
sælge flyrelaterede ting. Yderligere informationer på 
hjemmesiden. 
Det er ikke lykkes at skaffe et stort internationalt air
show team, men der er rigtig mange interesante fly. 
F.eks. 3 harvarder i formation, 4 RV'ere i formation, 
flot kunstflyvning af den svenske verdensmester Johan 
Gustafsson i hans svævefly SZD-59 acro, som også kan 
ses lave et nat airshow lørdag aften. En anden svensker 
Daniel Ryfa laver også et flot show i sin Sukhoi SU26, så 
der bl iver nok at se på. 
Alt dette og mere kan ses på www.airshow.dk 

'I R05KILDE 
f\lRSHOW 

20-13 
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KOMMERCIEL RUMFART NÆRMERE 

Den allesteds nærværende Sir Ri
chard Branson, bla. ejer afVirgin Air
lines mm. har også en stor part i det 
kommercielle rumfartsprojekt Virgin 
Galactic med hovedsæ de i Spaceport 
America i New Mexico, USA. Den an
den part ejes af aabar Investments 
PJS i Abu Dhabi. 
RumtartøJet består at to dele. Uen 
største del er et fly, der løfter raket
ten med rum turisterne op i ca. 12 
km højde, hvor raketten (rumskibet) 
frig0rP.;; R::i lo•tmotorPn :rnt;J>nrli>s 03 
accellererer raketten op i rummet. 
Efter at have nået højden og de seks 
rumturister har prøvet at være vægt
løse sørger piloten for at returnere til 
lufthavnen hvorfra den startede. Test
flyvnmgen I maJ var et v1gt1g skridt 
på vejen t il færdiggørelsen af projek
tet, der forve ntes færdigt i 2013. Og 
kunderne er klar. Virgin Galactic har 
pt. 70 mio. USD i depositum fra 680 
personer, der vil ud i rummet. 
Rumfartøjet bygges af Burt Rutans 
Scales Composites i Mojave Airport. 
Virgin Galactics rumfartøj er en udvi
det version af Burt Rutans rumfartøj, 
de r i 2004 som det første civile firma 
nåede en højde på 100 km. 
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CESSNA MED DIESELMOTOR 

Den 22. maj prøvefløj fabrikkens 
testpilot Dale Bleakney en Cessna 
182 Turbo Skylane JT-A. Selve flyet er 
ikke nyt, men bogstaverne JT-i\ er en 
forkortelse af jet-A, der henviser til 
at motoren bruger dieselolie i stedet 
for benzin. Motoren er en Safran SMA 
boksermotor ydende 227 hk produ
ceret i Frankrig. Den bruger 11 US 
gallons i timen ved en rejsehastighed 
på 156 kts, hvilket er 30-40 pct. min
dre end en tilsvarende benzinmotor. 
R;rkk0virlrl<'n <'r 1 07.5 nm m~d max. 
rejsehøjde på 20.000 ft. flyet bliver 
leveret med Garmin GlOOO radio/ 
nav-udstyr. I flere lande er det i sti
gende grad blevet både dyrt og ofte 
vanskeligt at skaffe lOOLL flybenzin, 
og dertor går udviklingen inden for 
motor-industrien mod diesel. 

I 2011 leverede Cessna fabrikken 689 
fly, heraf 183 Citation jet forretnings
fly. Cessna har siden starlen i 1927 
produceret og leveret ca. 193.500 fly 
til hele verden. 

SEAPLANES 

Efter godt to års sagsbehandling har 
Seaplanes.dk modtaget kystdirekto-

ratets godkendelse til regelmæssig 
flyvning med søfly mellem Køben
havns Havn og Aarhus Havn. Godken
delsen e r gældende i tre år, hvorefter 
den forventes at blive permanent, 
hvis flyvningen har fungeret efter 
hensigten, uden at forvolde unødig 
gene for andre brugere af søterrito
riet hvor der skal landes og startes. 

Seaplanes beklager at sagsbehand
lingen har taget så lang tid, at den 
endelig godkendelse blev givet så 
sent inde i 2013, at det ikke har været 
praktisk muligt at star te rutelaxi
flyvningen op i indeværende å r. Om 
alt går vel, kommer flyvningen dog 
i gang omkring i medio april 2014, 
hvilket giver god tid til at få alle tæn
kelige detaljer på plads. 

f.-130 HJ F.M l'RA MAI.I 
Siden den 15. januar 2013 har det 
danske flyvevåben støttet franske 
styrker i Operation Serval i det afri
kanske land Mali. De franske styrker 
blev indsat i landet for at forhindre at 
det blev overløbet af islamistiske op
rørere. En Lockheed C-130J Hercules 
fra ATW Aalborg og 26 mand er den 
17. maj tilbage i Aalborg. 



Detachementet har på de fire måne
der flyttet mere end 1.400 personer 
og 1.350.000 pund gods. De har fløjet 
mere end 200 missioner - og har væ
ret i luften i mere end 500 timer. 

8ALTIC AIR POLICING 

Også Lockheed F-16 flyene der har 
varetaget afvisningsberedskabet i 
Litauen er tilbage i Danmark. Flyve
våbnet overtog vagten den 2. januar 
2013 og har været på konstant 15 
minutters beredskab. Der har været 
10 alarmeringer, og der er fløj et træ 
ningsmissioner til de baltiske lande 
så deres personel kunne træne diver
se procedurer. Det franske flyvevåben 
overtaget beredskabet. 

AERO 2013 
Den å rlige luftfartsmesse i den sydty
skP. by Fl'iP.dl'ic:hsh,1 f P.11 fo!'P.t\ik 24-27. 
apnl. Arrangørerne var godt tilfredse 
med resultatet. Der var 630 udstillere 
af fly og materiel mm. fra 35 nationer, 
og der var 32.600 besøgende, hvoraf 
de fleste er piloter, fra det meste af 
verden. Den næste udstilling finder 
sted den 9-14. april 2014 

NYT KAMPFLY 

Forsvarsministeriet søger en pro
gramdirektør til styring af processen 
med tilvejebringelse af beslutnings
grundlaget for udvælgelse og anskaf
felse af nye kampfly. Programdi
rektøren vil have den overordnede 
strategiske ledelse af såvel processen 
for udvælgelse af det kommende nye 
danske kampfly som af den efterføl
gende proces for anskaffelse heraf. 1 
processen vil der også være fokus på 
industrisamarbejde. Der er tale om 
G' n procG'S, der forwntE>ligt str;pk]«>r 
sig over minimum fem år. Jobbet som 
programdirektør omfatter den dag
lige ledelse og styring af programmet 
c;,1mt rl r n rl rrtil knyttrrlr prosrnmor
ganisation, der vil være på op til ca. 
40 personer fordelt på en række 
enheder. 
Aw,kdffebe dfnye kdmpfly blev sat 
i stå i 2010 på grund af den økono
miske krise, men bliver altså nu gen
slar'le l. En µolilisk beslulning skal 
træffes inden udgangen af 2015. Der 
er fire kandidater: de amerikansk 
producerede F-18 Super Hornet 
(Boeing) og F-35 Joint Strike Fighter 
(Lockheed Martin), og de europæisk 
producerede JAS-39 Gripen Next 

\ 

Generation (SAAB) og Eurofighter 
Typhoon (EADS). 

HANS CHRISTIAN ANDERSEN AIR

PORT 

Odense Lu~havn har skiftet navnet 
ud med et der er mere verdenskendt: 
Hans Christian Andersen Airport i et 
forsøg på at tiltrække flere turister 
til Odense og Fyn og dermed flere 
passagerer gennem lufthavnen. Også 
på erhvervssiden har lufthavnen et 
ønske om flere virksomheder, og man 
m::i rk<'rlsførPr sis 1111 som rlrt v:,,srnt
ligste testcenter i Europa indenfor 
UAS (unmanned aircraft systems, 
førerløse fly på dansk). 
Anwmrlelse afuhemandede luftfartø
jer forøges dagligt. Der for er en øget 
satsning samt tokus på sikkerhed 
igennem lovgivning og goclkendelse 
nødvendig, mener lufthavnschef Pe
ter Høgsberg. 

UDENDØRS RYGETERRASSE I CPH 

Op mod hver fj erde flypassager vil 
gerne ryge. Det bliver der snart mu
lighed for på en kommende udendørs 
terrasse ved Finger B - en løsning, 
der skal gøre rejselivet lettere for 
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KORT SAGT 
både rygere og ikke-rygere. 
Fra sommerferien skulle ikke-ry
gerne meget gerne kunne undgå en 
god del af røgen fra de rygere, der 
udenfor dørene ind til terminalerne 
lige skal have de sidste cigaretter, 
inden de tjekker ind i den røgfrie 
Københavns Lufthavn. CPH bygger en 
udendørs terrasse ved Finger B - en 
terrasse, hvor rygerne helt uden at 
genere andre kan få en cigaret, inden 
de skal ud at flyve. Rygeterrassen skal 
være klar i midten af juli måned, for
tæller Københavns Lufthavns salg- og 
markedsdirektør Carsten Nørland. 

BOEING 787 
Efter at have været grounded siden 
januar måned er Boeing 787 Dream
liner nu i luften igen. Det var hoved
sagelig problemer med batteri- og 
batteriladesystemet der var årsagen 
til at sætte flyet på jorden. Luftfarts
selskabet United Continental med 
hovedsæde i Dallas-Fort Worth gen
optog flyvningerne med Dreamliner 
den 20. maj. Ugen efter påbegyndte 
det japanske selskab ANA indenrigs
flyvningerne. 
Boeing fabrikkerne har leveret SO 
fly til otte luftfartsselskaber. I ordre
bogen er yderligere 800 fly. Flyene 
produceres på fabrikken i Everett 
(Seattle) og i North Charleston, South 

- -

fortsat. .. 

Carolina. Der bygges pt. syv fly hver 
måned og ved årets udgang ti fly pr. 
måned. 

AARHUS LUFTHAVN - NY CHEF 

Peter J. Høgsberg er blevet ansat som 
ny direktør i Aarhus Lufthavn med 
tiltrædelse den 1. juli. Han kommer 
fra en sti lling som chef for Odense 
Lufthavn og skal være katalysator for 
en ny, mere vækstorienteret strategi. 
- Vi har scannet markedet for at finde 
den rigtige og naturlige arvtager til 
stillingen. En arvtager, der har erfa
ring med at gennemføre processen 
omkring den vækst- og udviklings
strategi, som bestyrelsen har lagt for 
Aarhus Lufthavn A/S, forklarer Ango 
Winther, der er bestyrelsesformand i 
lufthavnen. 
- Jeg glæder mig rigtig meget over 
den mulighed, jeg er blevet tilbudt, og 
jeg har takket ja uden tøven, forklarer 
Peter J. Høgsberg, der glæder sig til 
at få en fast dagligdag i Aarhus. - Jeg 
brænder for at gøre Aarhus Lufthavn 
stærkere ved at bringe den i samspil 
med det omkringliggende samfund. 
En regionslufthavn skal være mere 
end blot en terminal for folk, der 
kommer og går. Den skal re-tænkes 
i forho ld til det potentiale, den har. 
Jeg er sikker på, at det kan udnyttes i 
langt højere grad. Det er langt hen ad 
vejen den samme proces, vi har været 
i gang med i Odense Lufthavn, selvom 

man slet ikke kan sammenligne de to 
lufthavne. Det handler om at få stem
ningen i erhvervslivet og regionen 
aktiveret. Jeg glæder mig rigtig meget 
til at komme i gang, slår han fast. 

Peter). Høgsberg er oprindeligt ud
dannet kommerciel pilot fra Oxford 
Aviation Academy og lufthavns
brandmand, og han har mange års 
erfaring fra luftfartsbranchen. Bl.a. 
som direktør for en flysalgsvirksom
hed med udstationering i Moskva, 
Rusland. Senest har Peter J. Høgsberg 
været chef fo1 OJem,e Luflhdvn, Jet 
har været gennem en særdeles suc
cesfuld omstillingsperiode "fra den 
gamle til den nye måde", som han selv 
udtrykker det. 

HOLBÆI{ FLYVEPLADS UDVIDER 

Holbæk Flyveplads (EKHK), der ejes 
af Holbæk Flyveklub, har fået tilladel
se af Holbæk Kommune til at operere 
UL-fly. Dette har givet en medlemstil
gang og medført at det var nødven
digt at opføre endnu en hangar. 
Også Holbæk Flyveplads vil gerne 
have besøg af fly fra andre klub-
ber, derfor er der den 2. lørdag i 
månederne juli og august gratis 
kaffe og vafler til alle besøgende. Se 
pilot-information på www.ekhk.dk. 
DM I-vejrstation er placeret på flyve
pladsen, og aktuelt vejr kan findes på 
www.dmi.dk, klik på Borgervejr. + 

JUNI .'ll l.; -



Men vi kan trylle startafgiften væk! 
Fritagelse for startafgift Udvidede åbningstider 

Hvor end vi gerne vil, kan vi ikke trylle de gamle 

benzinpriser t ilbage. Til gengæld tryl ler vi i perioden 

fra den 22. apri l t il den 25. august startafgiften 

I samme periode udvider vi åbningstiderne i weekenderne væsentligt: 

væk for alle luftfartøjer op til MTOM 2000 kg der 

opereres privat. 

Mandag-fredag . . . . . 06.30 - 23.00 

Lørdag . . . . .. 07.00 - 18.00 

Søndag .. . 09.00 - 21 .00 

Helligdage . . . 11 .00 - 17.00 

Vi glæder os til at byde dig velkommen i Sønderborg Lufthavn. SØ N DERBO R G LU FT H AVN 

SEND ET SOMMERPOSTKORf fi l:- ■ 

I næste FLYV vil vi gerne lave en 
sommerpostkort kavalkade med 
læsernes bedste billeder. 
Vil du være med, så send et 
"sommerpostkort" og et par linier til 
redaktion@flyv.dk 

eller 

FLYV 
Flyvervej 10 
8305 Samsø. 
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ROSKl60E ~UFFHAVN FEJREDE 40ÅR 
Søndag den 5. maj fejrede Roskilde Lufthavn 40 års jubilæum. Omkring 2.500 

gæster kiggede forbi i det gode vejr, og der var rig lejlighed til at få indblik i alle 
de mange aktiviteter der til dagligt foregår i lufthavnen. 

Tune Lufthav 
taget i brug 
Kl 7 praclt Nnd-V mo, 9411 l•nd~• pdol Kur1 Karnel Ml I Ue fty I 
ny• hJtth■wn til 80 rrull kr Sami.dtg er ombtJdtmand~ v••l I 
med •1 underMg• om lufthavne" e, ulovligt opfart 

Tekst og foto: Rune Balle 

Da Roskilde Lufthavn blev indviet i 1973 foregik det 
uden fest og farver, fordi del vur bleve t en pinlig :.ag, at 
lufthavnen var blevet anlagt uden at alle procedurer var 
fulgt. Nu, 40 år efter, er fadæsen næsten glemt, og gennem 
annoncer i dagblade og via e-mails, Facebook og Twitter 
samt mund til øre, havde Lufthavnens personale virkel igt 
lagt sig i selen, for at få inviteret alle naboer og alle der 
gennem årene har haft glæde af lufthavnen, enten som 
passagerer eller som ansatte i de mange virksomheder 
der findes på lufthavnen. 

Roskildegarden var en af dagens indslag, og de unge 
musikanter marcherede og spillede det meste af dagens 
arrangement, der startede kl. 13 og sluttede kl. 17. 

De fire timer arrangementer varede, var der rig lejlighed 
for at møde repræsentanter for de mange virksomheder 
og klubber der har tilknytning til lufthavnen. Med fare 
for at glemme et par stykker, så var Capenhagen Air Taxi 
mødt talstæ rkt op med personale og såvel helikoptere, 
propelfly samt jetfly. Derudover var HeliFlight på plad
sen hvor de tilbød rundflyvning i Robinson 44; Flyver
hjemmevæ rn - dog uden fly; Politi med to motorcykler, 
en "hollæ ndervogn" og en 4-hjulstrækker, SKAT med 
narkohunde, Flyvevåbnet med redningshelikopter, VIP
DRIVING med Limousiner og luksus bus; SAXO-bank med 
husinessjet; C.enter Air med "simulator" og indtil flere 
flyvekluhher og flyveskoler samt selvfølgelig DC-3-ven
nerne der nåede at flyve hele to ture med fuldt hus hvilket 
vil s ige 18 passagerer og besætninger på fire. Derudover 
kunne man se lufthavnens brandberedskab og øvrige 
maskinpark til snerydning, fejning og øvrig vedligehol
delse, og endelig skal lufthavnens fantastiske cafe' ikke 
glemmes, og specielt den personalegruppe må have været 
trætte efter at have serviceret df' m;rnge gæster. 

Lufthavnschef, Lars J ,iep, havde håhet at omkring 1.000 
mennesker ville lægge vejen forbi, men godt hjulpet af 
det lune og stille forårsvejr, så anslås det, at næsten 2.500 
mennesker tog del i arrangementet, ud over de par hun
drede der var mødt op for at repræsentere deres a rbejds
pladser og klubber. Som nævnt var de fleste, der har deres 
daglige gang på lufthavnen repræsenteret, hvi lket gjorde 
at alle deltagere og gæster fik en uforglemmelig dag i 
smukt forårsvejr. +-
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FRIEDRICHSHAFEN 

Tekst og foto: Christian Iver 

AERO Friederichshajen 2013 var igen centrum for meget af det nye inden for 
fritidsflyvning og i dagene 24. - 25. april var vi enflokfra det Sønderjyske som 
besøgte messen ... 
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Det er næsten blevet en tradition at vi laver en fælles tur 
til Bodensee fra Haderslev flyveklub hvert andet år. Ind
trykkene er så mange fra de to dage, at der gik en fjorten 
dags tid før det var muligt at fortælle lidt fra udstillingen. 
Der er så mange udstillere af fly og fly relaterede ting og 
sager at jeg kun lige kan fortælle om nogle få. 

Her koncentreret om Ultralet fly. 
De rorstyrede fly, som var vores interesse område, 
spæntlle helt fra 120 kg klassen og så op til business jet. 
Der var en del interesse for 120 kg klassen, som sidste 
år blev godkendt i Tyskland og som også banker på her
hjemme, men endnu ikke er implementeret i vores regel
sæt. Nogle af de 120 kg klasse fly vi så, vil kunne flyves 
som Ultralet-fly (BL 9-6) her hjemme. Men ikke under de 
lempelige ru, lwlJ, !>ulll ellers gælder for 120 kg klassen i 
Tyskland. 

Et af de interessante fly fra 120 kg klassen er MERLIN 
100. Flyet var første gang med på AERO i 2011. Flyet 
leveres som færdigt fly og byggesæt i forskellige grader. 
Godkendelser i Tyskland forventes i indeværende år. En af 
flyvevennerne fra Haderslev var meget interesseret i flyet, 
så måske kommer dPr Pt til Danmark. Fabrikken og fol
kene der står bag udviklingen er underleverandør til for
skellige Tjekkiske flyfabrikker, og er dermed godt kendte 
med teknik og produktion affly. På udstillingen var også 
en udgave af Merlin 100 som halehjulsfly. 

Ultraletflyene kæmper generelt med vægtgrænserne 
herhjemme og en del flyves på dispensation fra nyttelast 
kravet på de 175 kg. Måske skal vi interessere os lidt 
mere for halehjulsflyene, for næsehjulet vejer godt til. 
Selvfølgelig er det lettere at håndtere en næsehjulsflyver, 
men håndværket med halehjul har også sin charme og 
nok ligeså meget et spørgsmål om vane. 

To andre fly i 120 kg klassen er SD 1 MINISPORT fra SD 
planes lav vinget og bygget i trækonstruktion kombineret 
med moderne letvægtsmaterialer. Flere forskellige motor
typPr J<;:111 v;:plgP<; til flyPt 0Pt Pr Pt sjovt lillP fly, cl Pr lPciPr 
tankerne tilbage på MINI MAX. 

ULI V3 REBEEL er også et halehjulsfly som overholder 
den Tyske 120 kg klasse. Tornvægt 120 kg, max start vægt 
250 kg og nyttelast 130 kg. Der skulle være rigelig plads 
til pilot og brændstof. Så det kan altså lade sig gøre at 
bygge fly der er lette, når man vælger en kombination af 
lette materialer og der ikke skal være lædersæder, indstil
lelig propel, glascockpit osv. Nu skal jeg nok lade være at 
provokere, men det med vægten på UL fly er jo i høj grad 
et spørgsmål om efterspørgsel. Hvis vi efterspørger fly i 
den t unge ende (læs superfly tæt på GA flyene) så er det 
dem der bliver produceret. 



Gyrokopter med ski-understel 

Avektor med el-motor 

Jo så er der midt i udstillingen et UL fly som uden pro
blemer opfylder vægt kravene SKYLANE UL fra Tjekkiet 
Rotax 912 motor og tornvægt på helt ned til 250 kg "mas
sevis af plads til lange ben ... og linjerne må da ku accepte
res af gamle Cessna piloter. 

Fremtiden vil helt sikkert komme til at byde på EL drevne 
fritiris fly, OIJ ;a llPrPriP nn kunne vi se fordums tids popu
lære FLIGHTSTAR ombygget til batteri drift. Tiden løber 
hurtigt! Flightstar med Kawasaki motor og en flyverdragt 
var for år tilbage en populær kombination og da så Rota
xen kom på banen, ja så var der ingen grænser. 1 dag står 
vi så ved siden af en "fix og færdig" forklædt Flightstar 
med en EL molor og balleri under sædet. En times flyve
tid ved 30 min reserve. Det bliver spændende at se om 
hvornår der dukker nogle op i Danmark. 

Hos EVEKTOR står så sidste skud på stammen en SPORT 
STAR EPOS (Electric Powered Small aircraft) med EL 
motor og batterier. Den er prøvefløjet her i marts 2013. 
Det bliver spændende a t følge udviklingen ! 

På vores tur gennem hallerne e r der naturligvis et r igt 
udvalg af Auto Gyro fly, Treiks og Para gliders, men der 
må specialister til at rede trådene ud her. Jeg kan bare se 
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UL med tundradæk 

at udviklingen går stærk indenfor Auto Gyro, om end fi
nanskrisen også sat sit præg på salgstallene her. 
På vej hjem til Hamborg i rutemaskinen går snakken om 
de mange indtryk, fælles for vores tanker er nok at vi 
som fritidsflyvere skal forsøge få glæden og fascinationen 
tilbage igen, der hvor afgifter og omkostninger får mund
vigene til at pege nedad. Som en af mine flyve venner så 
rigtigt sagde, så gælder det om i første omgang at gøre sig 
klart hvilke behov og ønsker man har til flyve-oplevelser
ne. 

På udstillingen i Friedrichshafen var der fly både til dem 
der vil flyve en tur omkring flagstangen og til dem der vil 
mere. MEGET meget mere, og der var fly til dem, der vil 
bruge mange penge på deres fritidsinteresse. Men også fly 
som i et ejer-fælleskab vil kunne passe ind i langt de fles te 
privatøkonomier. 



CT-Supra/ight med 125 cm wide 
cockpit 

Light planes FK 12 

MerlinlOO 

My1iad,u af lnstrumenær 
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EN SMUTTURTIL ET DANSK Ø-KLENODIE 
AfJohannes Rovsing 

Det var vor folkekære nationalforfat
ter og poet H.C. Andersen, der skrev: 
''.At Rejse er a l leve". Den gode Hans 
Christian ville givetvis, hvis han hav
de fået oplevelsen, ha tilføjet: "Ja, og 
at flyve er at opleve ". 

l\t h0rC' flyrnotarens blide summen, at 
forn emme fremdr iften i den blå him
mel, gennemskære de lavt hængende 
skyer, i vidvinkel perspektiv betragte 
livet og bevægelserne nede på jorden, 
se ud a f cockpittet og føle sig som dus 
med fuglene, som i øvrigt en anden 
kfinrl ing i dansk kulturliv sang, nem
lig Poul Reid1arJL. 
At flyve er at opleve! 
Vi, der har flyvningen som en kær 
hobby, ha r del på sin vis ligesom 
floraens vinterkækker. Vi længes 
efter forårets første varme stråler, t il 
frosten jages fra huse og det klare lys 
stråler ned fra den himmel bue, som 
er magneten i de indre følelser og det 
pulserende kald. 
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DEN FØRSTE SOL I MARTS 

Der var nogle dage her i marts, hvor 
jeg - og s ikkert manef> andre - oprig
tigt troede, at nu var foråret i kraftig 
anmarch. Det holdt ikke helt stik, 
men vi havde nogle herlige dage, og 
på en af disse løfterige og inspireren
de dage besluttede jeg, og en af mine 
venner Mar tin os for en skøn Oyvelur 
og til et af mine favoritmål, nemlig 
den skønne ø Vejrø i Smålandshavet 
nord for Lolland beliggende ca. 30 
min flyvning fra Roskilde. 
ATIS i Koskilde meldte CAVOK med 
vind VRB 3 KTS. Det var 5 grader 
va , ml og !,Olen sklnneue fra en skyfri 
himmel. Cirrus flyets motor sum
mede inciterende, og vi gled s lille ud 
mod startbanen. Få minutter efter 
blev der gasser op, og efter yderligere 
en kort stund var vi i luften - med 
kurs mod Vejrø. 

Den lille og s ikkert for mange, især 
ikke flyvende mennesker, ukendte 
eller oversete ø, er gennem de sene-

ste år blevet restaureret til en sand 
perle og byder på en række fantasti
ske facil iteter, herunder ikke mindst 
muligheden for at nyde en frokost ud 
over det sædvanlige. Frokost på Vejrø 
består hovedsagligt at øens egne øko
logiske råvarer, tilberedt sagkyndigt 
uf øcm kok. Øen e1 2,6 KM lang og 
ca. 700 meter bred på det bredeste 
stykke. Den dækker et område på i alt 
155 hektar, hvoraf de ca. 100 hektar 
bruges til økologisk landbrug. 

MICHAELS VENLIGE STEMME 

Inden turen havde jeg naturligvis 
ringet til VeJrø og torhørt mig om 
åbning. Trods alt var vi tidligt på " 
foråret", og bestemt ikke i den suve
ræne højsæson. 
Michaels velkendte stemme svarede i 
telefonen og kom med den glædelige 
meddelelse, at" yes, vi tager imod, du 
skal bare ringe og fortælle, hvornår I 
kommer". Der var gensynsvarme og 
forventning i stemmen. " I kan også 
lave et low-pass over restauranten 



"Skipperly" inden I lander, så skal jeg 
hente jer ved landingsbanen, så slip
per I for atgå de ca. 20 min til rP<;t;:i11-
r:mtPn" VPnlieP orrl i rlPn forsigtigP. 
forårsluft. 
En anden eller tredje fordel ved netop 
Vejrø er, at man tydeligt fornemmer, 
at beboerne på Vejrø ikke er så sarte 
endsige hysteriske. Her accepterer 
man en smule, rimelig, støj fra flyve
maskiner. Denne accept og forståelse 
er dejlig som pilot at opleve, ford i 
sandheden er, som mange jo ved og 
har erfaret, at vi i Danmark efterhån
den har mistet mange pladser - og 
løbende kæmper med støj og andre 
ofte overdrevne diskussioner med 
vores omgivelser. 
Af hensyn til at jeg skulle flyve over 
lidt vand, som for årstiden endda 
måtte forventes at være temmelig 
koldt, så anmodede jeg Roskilde To
wer om tilladelse t il at stige til ALT 
3000' straks efter afgang. Da jeg for
lod RoskildeTMA skiftede jeg til Co
penhagen Information og meddelte, 
at jeg ville flyve til Vejrø. 
Vi var på vej - med forventning og 
indre glød. 

KLENODIE I DET FJERNE 

Øen kom til syne som en oase, ken
detegnet af det gamle hvide fyr på 
øens nord-østlige del. Jeg fortalte 
Copenhdgen h1fomdllon, dl Jeg ville 
decente til At.:l' 1500' for derefter lave 
en standard anflyvning til ukontrol
leret flyveplads. Der var ikke anden 
trafik, og jeg blev på frekvensen og 
meddelte, at jeg lå på finale til bane 
26 og lukkede herefter flyveplanen. 
Vejrø har ikke egen frekvens, så brug 

Copenhagen Information, kan tilrå
des for oplysning om anden trafik og 
<;ikkPrhPrl i ;ilminrlP.liehP.rl. 
R;imm, som er en græsbane på godt 
600 meter, var super god og jævn, og 
jeg taxiede til parkering ved det lille 
hus, hvor landingspapirer blev ud
fyldt og landingsafgiften betalt. 
Michael, den ene del af øens værtspar, 
afhentede os på en lille ATW'er med 
påhængsvogn og vi blev kørt til Skip
perly, øens restaurant og centrum. 
Da vi var i god tid, benyttede vi tiden 
til at se os om på øen. Vejrø byder på 
mange interessante oplevelser selv 
på en dag i marts. Vi så både frilands
grise som lå og nød solen, det flotte 
gamle fyr samt ikke mindsl, det nye 
hotelbyggeri på Vejrø, Blæsenborg. 
Hotellet, som ventes færdigt her i 
april, har 12 værelser og er opført 
i enormt flotte materialer. Hotellet 
giver ligesom øens udlejningshuse 
indtryk af kvalitet. 
Da vi havde samlet appetit, gik vi til
bage til Skipperly og spisle en udsøgt 
frokost bestående af lam fra øen med 
forskellige grøntsager, som ligeledes 
er dyrket på Vejrø. Øen har sit eget 
væksthus, som muliggør dyrkning 
af grøntsager og eksotiske frugter 
hele året. I øvrigt fremtræder også 
væksthuset som en arkitektonisk 
perle i flotte materialer. Væksthuset 
e1 l>ellggende I ko1 L c1 f~Lc1nJ r, a llolcl 
Blæsenborg. 

ATTRAKTIONERNE 

Efter indtagelsen af den gode frokost 
sagde vi pænt tak til Michael for 
gæstfri modtagelse og besluttede selv 
at gå t ilbage til landingspladsen. 

Motion er godt efter en herlig frokost, 
og så her i en smuk og alsidig natur 
merl solens projektør belysning. På 
vejen g ik vi forbi den flottP nyist;:inrl
satte havn. Den bliver givetvis fyldt 
op med masser af både på den første 
varme sommerdag. Havnen har også 
en bygning med nye badefaciliteter. 
Jeg vil anbefale Vejrø. Jeg emner også, 
at øen er en ny og god ide og et frisk 
pust til bogen med udflugtsmål for 
folk, som kan lide og flyve. Og så er 
Vejrø nok et af de mest flyvevenlige 
steder, jeg har været. 
Øen byder på en væld af naturople
velser, og man kan nemt bruge flere 
dage på at gå rundt på øen og i afslap
pet tempo se de fortræffelige mu
ligheder - ø-Danmark i små-format, 
varierende natur og moderate attrak
tioner. Jeg kan nemt forestille mig et 
weekendophold på Vejrø. 
Og ærlig talt så tror jeg også, at Vejrø, 
Michael, Skipperly, hotellet, havnen, 
de velplejede og miljøindrettede 
gårde, kreaturerne, frilandsgrisene, 
fårene og de krusende bølger med rig 
lejlighed til succesfuld fiskeri, at dette 
afstressende maleri vil blive beskuet 
og få besøg af i hundredvis af gæster 
og turister her i den kommende som
mer - både gæster der ankommer fra 
luften eller med båd. 
Prisniveauet er måske ikke det billig
:,Lc! En lunJing på Vcj1 ø ko:slc1 350, 
kr. Øens øvrige tilbud er ej heller Lil 
samme pris som en fransk hotdog i 
Lalandia, men kvalitet koster nu en
gang lidt penge, og kvalitet har Vejrø, 
i stort mål. 

Vejrø er et besøg værd! 



Danske Raket-Peter lagde ud med 
at fortælle om det at brænde for en 
sag, og gennemføre projekter som at 
konstruere og bygge funktionsdyg
tige u-både - selvom mange syntes 
det var vanvittigt og unødvendigt 
- for dernæst at kaste sig over et ra
ket-projekt med det erklærede mål, 
at sende en dansk raket i rummet 
medbringende et menneske. 

Med over 200 topprofessionelle 
ingeniører i salen, og op mod 150 
der fulgte med direkte på ingeniør
foreningens hjemmeside, fortalte 
Peter Madsen om det at kaste sig ud 
i noget så umuligt som at arbejde 
med opsendelse af raketter, baseret 
på frivillig ulønnet arbejdskraft med 
et økonomisk fundament bygget på 
t..londl.ioner og sponsoret: 

Peter Madsen fortalte om det at blive 
inspireret af 1960-ernes rumkapløb, 
og om hvor vidunderligt det er at op
leve noget umiddelbart fuldstændigt 
urealiserbart blive realiseret. At få en 
ide og forfølge den til det lykkes at 
gøre det umulige, fuldstændigt uden 
at tage hensyn til dansk jantelovs
mentalitet. 

PETER OG NASA 
NASA, der inspirerede Peter Madsen 
sendte mennesker til månen i slut
ningen af1960'erne, og NASA drev 
et rumfærgeprojekt der i løbet af 30 
år sendte seks rumfærger til vejrs 
på i alt 122 missioner, der gjorde det 
muligt at bygge den internationale 
rumstation. NASA har sendt et utal 
af satellitter i kredsløb om Jorden og 
sendt robotter til Mars, og alt det har 
været muligt, fordi man i USA beslut
Lede ul bevillige milliarder af dollars 
Lil del. 

At sætte en dansk raket-amatør, der 
- hvis man skulle være grov - kun har 
formået at sende et par hjemmebyg
gede raketter nogle få kilometer op i 
luften øst for Bornholm sammen med 
en amerikaner, der har været i rum
met med de amerikanske rumfærger 
hele tre gange, kan umiddelbart lede 
tankerne hen mod HC Andersens 
eventyr om Klods Hans. Men at sæt
te de to sammen var en enestående 
chance for at vise ustoppelig menne
skelig VILJE ! ! ! 

DANIELS DRØM 

Daniel Barry, der runder 60 år til de
cember, fortalte om hvordan han som 
dreng drømte om at blive astronaut, 
ligesom alle hans legekammerater. 
Og han fortalte om hvordan familie 
og lærere smilede overbærende, når 
han i første klasse fortalte om at han 
ville være astronaut, mens smilene 
stivnede og reaktionerne blev mere 
og mere negative når han som stor 
dreng blev ved med at tale om at 
blive a,Lrnnaul, fm endelig al blive 
nedladende og nærmest hånlige 
imens han arbejdede sig frem til en 
naturfaglig doktorgrad. 

Fra Daniel Barry var omkring 20 år 
sendte han hvert år en ansøgning til 
NASA, for at blive optaget som astro
naut-aspirant, men der skulle gå over 
12 år før han endelig blev inviteret til 
optagelsesprøver der førte til at han 
blev optaget på astronautskole, efter 
at have forfulgt barndomsdrømmen i 
over 20 år! 

At være astronaut fordrer at man 
som menneske er ualmindeligt ved
holdende, og at man kan arbejde så 
professionelt og dedikeret at det 
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"Radial 084" 

Den 14. Marts 1972 forulykker Sterling 
Airways rute NB 296 (OY-STL) under 
indflyvning til Dubai lntern;itional, ef
ter en godt tre timer lang flyvning 

informationer der kan måles og vejes. 
En ting er dog helt sikkert, og det er, 
at man ved at læse bogen får en rigtigt 
god ide om hvordan kommerciel luft-
fart også kunne fungere 

fra Bombay i Indien. Alle --- • rn 
i charterflyvningens 
barndom, hvor en 

112 personer om bord om
kommer, men hvordan kan 
det være, at det forholdsvis 
nye fly, med to erfarne dan
ske piloter, styrter ned godt 
et kvarter inden det skulle 
hnvP Vif>rPt lc1nrlPt i r>11hr1i-; 

Produktionsingeniør Jørgen 
Dahl-Sørensen - der har boet i 
Dubdl 1995 - har med sit Indgåen
de kendskab ti l De Arabiske Emi
rater gravet i historien, og skrevet 
en interessant bog om ulykken og 
dø.n 11fterfølgende efterforskninq . 

Bogen er en letlæst lille sag på 112 
sider, og Jørgen Dahl Sørensen veksler 
imellem fortællinger om de ombord
værende og faktuelle kapitler, hvilket 
gør at bogen ikke bliver for nørd et for 
ikke -piloter, men måske lidt for snak
kende for nørdede pi loter, der sætter 
pris på detaljer, klokkeslæt i UTC og 

7-973 km lang Lur f, d 
København til Sri 

Lanka medtørte hele tre mellemlan
dinger, i Ankara, Dubai og Bombay for 
endelig at ankomme til Colombo på 
Sri Lanka efter 15 t imer hvoraf de 12 
foreg ik i luften. 

Jørgen Dahl-Sørensen kommer ikke 
med nogen endegyldig konklusion på 

hvorfor ulykken skete, men inddrager 
forske llige parters forklaringer, hvilket 
lader det være op ti l læseren at forhol
de sig til, hvad der kan have forårsaget 
den tragiske ulykke. At Jørgen Dahl
Sørensen så hen imod slutningen af 
bogen inddrager Hans Hedtofts forlis 
uJ fur SyJgrønland virker umiddelbart 
lidt besynderligt, om end begge ulyk

ker ganske vist foregår i dår
ligt vejr under forhold hvor 
mang lende el lerfejlagtig 
planlægning kan have spillet 
en afqørende rolle. 

Selv om der er store forskel
le på Kongel ig Grønlandske 
I ld11Jeb Ldb df ~klbeL "Hdll~ 
Hedtoft" ud for Grønland og 
Sterling Airwc1ys tub c1f C.iru 
vallen "OY-STL" nær Dubai, 
Pr hoCJPn mPC)Pt t;:inkPVif>k

kende, og man må prise sig lykkelig 
over at navigationsudstyr og kom
munikationsudstyr i dag er langt mere 
avanceret og præcist end standard 
pakken var i et rutefly i 1972. 

Jørgen Dahl-Sørensens bog "Radia l 
084" kan bestilles via www.abciuae. 
com eller ved at maile til abc1@eim.ae 



KOM OG BESØG OS GRATIS! 
Sønderborg Lufthavn har, ligesom mange andre lufthavne 
og flyvepladser, mærket nedgang i antallet af besøgende 
småtly, men de vil meget gerne have flere fly på besøg. 
Derfor gør de det GRATIS at besøge lufthavnen, men de 
gør meget mere end det! 

Da FLYV besøger Sønderborg Lufthavn byder lufthavns
direktør Anders Sørensen velkommen, og præsenterer 
straks lufthavnens nyansatte informationsmedarbejder, 
der blamlL amleL ska l gøre hvau hun kan for al der kom
mer flere besøgende til lufthavnen. 

Anders fortæ ller, at lufthavnen - ud over at have gjort be
søg i Sønderborg Lufthavn GRATIS for småfly - har mange 
ideer til at trække gæster til. "Vi tilbyder gratis kaffe og 
the og at besøgende kan bruge vores faciliteter, hvilket 
ud over gratis internet vil sige passagerlounge men også 
luft havnens crewroom hvor der er TV med alle tænke
lige kanaler. Derudover er der netop indkøbt to spritnye 
mountainbikes med 21 gear, hvilke kan lånes kvit og frit. 

Det lyder måske lidt desperat at gøre det hele GRATIS, 
men sammen med lufthavnens bestyrelse er målet ganske 
enkelt, at gøre det at besøge Sønderborg til en succes
oplevelse, og de vil gøre endnu mere for de flyvende gæ
ster! "Kommer der flere på besøg, kan vi forsvare at gøre 
endnu mere for dem der kommer flyvende i småfly, og 
planen er med tiden at hygge to feriehytter der kan lejes 
til favorabel pris". 

Anders Sørensen har med andre ord opbakning til at gøre 
Sønderborg Lufthavn til et in-sted, hvor flyvende gæster 
kommer fordi de bliver forkælet i en grad, at det vil være 
lidt småpinligt hvis vi flyvende ikke kikker forbi! Så med 
andre ord: Besøg Sønderborg Lufthavn og vær med tll 
at få besøgstallet op, så lufthavnen kan forsvare at gøre 
endnu mere for de flyvende! 

"Vi vil Jer, og I er hjerteligt velkomne". 

Start eller landingsafgift: GRATIS 
Cykel-leje: GRATIS 
Kutte/ te: GRATIS 
Internet: GRATIS 
Lounge: GRATIS 
Crew-room: GRATIS 

Fra Sønderbog Lufthavn tager det godt et kvarter at cykle 
de 4 km til Sønderborg, og godt en time at cykle til Dan
foss Universe, men det er nok et mere realistisk mål, hvis 
man lejer en bil., hvilket kan gøres fo r ca. 500 kr. for en 
hel dag. + 
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• Tre g_ene ationer planlægger flyvning 
\ f . 

Skive Lufthavn var lørdag den 1. juni udgangspunkt 
for det årlige danmarksmesterskab i VFR-præsisions
fl.yvning, hvor mere eller mindre erfarne piloter dy
ster i to konkurrencer, nemlig navigationsflyvning og 
præsisionslanding med og uden forhindring. 

På sin vis var der tre konkurrencer, 
for vejrguderne havde fundet på end
nu en opgave, der bestod i at finde 
til Skive inden morgenbriefingen kl. 
8:30. Vejrudsigten lød ganske tilforla
delig, dog med udsigt til morgentåge 
lang den jyske højderyg. For de del
tagere der kom østfra var flyvningen 
til Skive derfor en fornøjelsestur i 
smukt solskin, lige indtil anflyvning 
af Skive Lufthavn. Da der var næsten 
skyfrit øst for Skive var udfordringen 
dog til at have med at gøre, for efter 
at have cirklet rundt i luften 5-10 
minutters tid, fandt alle de ankom
mende tly huller mellem skyerne, 
hvor der kunne flyves ind til bane 32 
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på Skive Lufthavn. 
Med forsinkelse kom morgenbrie
fingen igang, og efter en kort gen
nemgang af reglerne, fik deltagerne 
udleveret en 1\4 konvolut med dagens 
navigationsopgave, samt en A3 fo
tokopi af et 2 cm kort hvor rutens 
vendepunkter var indtegnet. Herefter 
havde de 23 hold - bestående af pilot 
og navigatør - en time til at indtegne 
ruten og placere de udleverede fotos 
samt beregne flyvningen. 

De hold der skulle starte først var 
lidt pressede på tid, og der blev lø
bet hurtigt tor at nå ud 1 flyene, tor 

at være klar til start på det fastlagte 
tidspunkt. På vej ud til flyene fik alle 
hold udleveret GPS-tracker, der skulle 
registrere flyvningerne, så dommerne 
efterfølgende ville kunne se hvor 
præcist der blev fløjet. 

VEJRET 

Som dagen skred frem fik solen magt 
over fugtigheden i luften. Den den 
lave stratus blev brændt af imens 
deltagerne forberedte navigations
flyvningen, og allerede da første 
hold lettede fra Skive Lufthavn var 
det næsten skyfrit, og vind var der 
ikke meget af. Vejret var med andre 
ord ualmindeligt perfekt til en smuk 
flyvetur på 1 ¼ til 1 ½ time alt efter 
flyenes cruise hastighed. 

DEBRIEFING 

Efterhånden som holdene returne
rede ~il Skive, fik de fem minutter til 
at gøre klar til at aflevere kort og liste 
ove1 hvilke bog!>Lavel' og folografle r 
de havde spottet fra luften under vejs. 



--Jakob og Anette 8/okv unde~ 

Konkurrencen va r nemlig krydret 
med at der skulle findes Gl. 10 steder 
udfra udleverede fotos samt bogsta
ver på ca. 3 x 3 meter, udlagt ved ven
depunkterne - men også en-route! 
Så snart GPS-trackerne blev afleveret 
til dommerne, blev de optagne data 
for flyvningerne indlæst i en compu
ter, for at se hvor præcist der var ble
vet fløjet. Teknik kan være godt, men 
det kræver at det bliver brugt kor
rekt, og uheldigvis fik et enkelt hold 
ikke at vide, at GPS-trackeren skulle 
ligge i flyets forrude. Det var derfor 
et æ rgerligt hold, der ikke kunne do
kumentere en ellers perfekt flyvning, 
og ærgerlige officials der ikke kunne 
gøre antlel entl at undskylde, at der 
ikke var blevet givet korrekt instruks. 

PRÆCITIONSLANDINGER 

Da alle deltagere var returneret til 
Skive efter navigationsflyvning i 
smukt sommervejr, rullede havgusen 
fr;i VPstPrh;ivPt l;inirsomt ind over 
Vestjylland. Heldigvis h;ivrlP solPn 
varmet jorden så meget op, at den 

fugtige luft blev presset 6-700 fod 
opad, hvilket gjorde det muligt at 
gennemføre konkurrencen i præ
citionslandingec om end det ikke 
var muligt at lave glidelandinger fra 
1000 fod. 

I grupper af tre fly, startede flyene 
med godt et minuts afstand, og de 
udførte så to landinger hver, hvor 
det ene var præcitionslanding uden 
forhindring, og det andet var henover 
en forhindring bestående af en snor 
der blev holdt i to meters højde SO 
meter fra sætningspunktet, svarende 
til en 3 graders anflyvningsvinkel. 

Da vinden var tiltaget en del i løbet 
af dagen, skulle piloterne kæmpe 
med op mod 10 knobs sidevind fra 
venstre til bane 32. Alle deltagere 
klarede det dog fint, og af de mange 
landinger var der kun ganske få der 
landede før mærket, og MANGE der 
satte hovedhjul r>nP li!JP spot on p~ 
mærket. 

RESULTATER 

OM i VFR-flyvning bestå r af en lang 
række delkonkurrence1~ så der er 
mange vindere. 

I A-klassen vandt Hans Birkman 
vandt knebent over Allan Hansen. 

I A-klassen med navigatør vandt Ja
kob og Anette Blok 

I 8-klassen med navigatør vandt Niels 
Gregersen og Thomas Diaz. 

Se flere resultater på: 
www.dmu-sport.dk 

Et resultat der ikke kunne belønnes 
nok, var det kæmpe arbejde arran
gørerne havde lagt i forberedelser 
og ikke mindst afviklingen af DM i 
VFR-flyvning. I august afholdes der 
Sirrus Rally i Skive Lufthavn og 2014 
skal holdet stå for de Nordiske Me
stl?rsk::ihPr 
Det kan kun komme til at gå godt! 
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I 1974 trillede de første F16 fly ud af General Dynamicfabrikken i Texas i USA. 
Nu - næsten 40 år senere - spiller flyene stadigvæk en langt vigtigere rolle, end 
mange havde forestillet sig de ville komme til, dengang flyene blev købt. 

Når beslutningstagere og menines
dannere i dag diskuterer hvilke fly 
der indenfor en overskuelig fremtid 
ska l afløse F-16-flyene, er der nok 
ikke mange der er klar over hvor 
fremsynet og heldigt det var, da 
det i 1975 blev besluttet a t købe F-16, 
fremfor de svenske Viggenfly og fran
ske Miragefly, der blev valgt fra. 

Fra 1980 blev F-16 faset ind da 
Super Sabre, Starfighter og sene re 
også Draken blev faset ud, og det var 
dengang vi levede med truslen om at 
den kolde kr ig skulle udvikle s ig t il en 
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reenlæ r krig mellem Sovjetblokken 
og NATO-landende. 

F-16-flyene blev købt i samarbejde 
med Belgien, Holland og Norge fordi 
der kunne spares en mdsse penge på 
at købe stort ind og dele reservedels
lagre og erfar inger, og selve flyene var 
et resultat af at de amerikanske kon
struktører, lånte teknologi fra kendte 
fly. Men der var nok ikke mange, de r 
dengang regnede med at flyene -
over 40 år efter de blev konstrueret -
ville være topmoderne kampfly. Men 
det e r de, fordi flyene grundlæggende 

va r så gode fly, at det har været værd 
at investere millioner a f kroner i en 
lang række opdateringer. 

VERDENS NOIC DEDST VEDLIGEH OLD
TE F-16-FLY 

De omlrent 70 F-16-fly, der har fløjet 
for det danske flyvevåben, har sam
menlagt fløjet omkring 300.000 ti
mer. Ud over a t have væ ret afviserbe
redskab og deltaget i en lang ræ kke 
kæmpe NATO-øvelser under s lutnin
gen a f den kolde kr ig, ha r de været 
udsendt på internationa le opgaver 
i Irak, Afganis tan og Libyen, der var 



den seneste skarpe mission. 

Når danske F-16 fly sendes på inter
nationalP opgavPr, følgP.r <for fm hel 
skare af teknisk og administrativt 
personale med, og senest var godt 
100 ansatte i forsvaret udstationeret 
på Sigonellabasen i Italien, fo r at 
holde fire F-16 fly på vingerne med 
to fly i reserve. 

En af de udsendte i Libyen-missio
nen, var seniorsergant Hans Henrik 
Tønder. Han var udsendt som DOK
leder, hvilket vil sige, at han havde 
ansvaret for at F-16 flyene var i 
topform, og at de løbende fulgte det 
vedligeholdelsesprogram der var 
fastlagt. 
Da FLYV besøger Hans Henrik Tøn
der i "værkstedet" på Flyvestation 
Skrydstrup - godt to år efter at han 

var udstationeret i Italien - er han 
sammen med sit hold af teknikere 
klar til at rulle et F-16 fly ud af "dok
ken", og han har derfor lige en halv ti
mes tid til en "hangarsnak". På et lidt 
drilsk spørgsmål om hvorvidt flyene 
ikke er ved at være veteran fly, svarer 
Hans Henrik Tønder, at flyene for det 
første lever mere end 100% op til 
standarden, men medgiver også, at 
flyene selvfølgelig har tegn på at have 
været i brug i mange år. "Når flyene 
skilles ad og samles igen gang efter 
gang, og når f.eks. flyenes understel 
udsættes for mere e ller mindre hårde 
landinger, så giver det udfordringer". 

Et er de materielle udfordringer, der 
kræver at dele på flyene udskiftes, 
noget andet er at skaffe teknikere der 
kan udføre a lle de komplicerede op
gaver. "Det er ikke a ltid lige nemt, når 

personalet s iver væk til andre jobs i 
det private, eller flytter fordi de hel
lere vil bo i byer, der kan tilbyde mere 
end Skrydstrup og omegn" s iger Hans 
Henrik Tønder. 

Flyvevåbnet er en attraktiv arbejds
plads, som tiltrækker mange unge, 
og Hans Henrik Tønder fo rstår ikke 
helt hvarl "folk" mener, nå r de brok
ker s ig over besværlige, krævende 
og dovne "unge". Faktisk bliver han, 
som leder af vedligeholdes-team med 
både erfarne medarbejdere og helt 
unge medarbejdere imponeret over 
hvordan de unge går til opgaverne. 
"De fleste af de unge vi har haft her, 
er enormt engagerede og inte resse
rede i at lære så meget som de over
hovedet kan, og faktisk så kan man 
næsten sige at de har afskaffet Jante
loven." Med det mener Hans Henrik 
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,MØDll MED E~ F-16-PILOl" 
E.fte.r "Aa?garsnak0med !fans Henrik 
Tønder, var FLYV inviteret på et kort 
visit hos F-16 pi]oten MET, hvis civile 
navn er Thomas Kristensen. MET, har 
været pilot i forsvaret siden han blev 



optaget i 1991, og han er nok den 
aki!ve F'l6-pllot, der-uden afinydel
ser- har tløjet længst, for F-16-flyet 
har været omdrejningspunkt i hans 
pilotkarriere i over 20 år. 

MET var en af de piloter der var med 
på Sigonellabasen under Libyenmissi
onen; og ud over at give "thumbs-up" 
på forsiden af FLYV, har han optrådt 
offentligt som forfatter af bogen "Fl6 

- OPLEVELSER PÅ DANSKE VINGER'', 
der blev .til i sdnldrbejde med fotogrdf 
Henning Kristensen, og.udgivet på 
forlaget Gyldendalsom et non-profit 
projekt, for at rejse penge til "sol
daterlegatet''; der uddeler penge til 
sårede soldater. 

Til det lidt drilske spørgsmål om 
hvordan det er at flyve et "veteranfly" 
svarer MET uden tøven: "Hvis man 

skal .bruge bil-analogien, vil jeg sige, 
at det at fiy\'e F-16 i dag, vH svare tH 
at køre en BMW model 1978 der er 
bygget om, så den har 2010 indmad." 
MET tilføjer at de danske F-16-fly på 
ingen måde kan betragtes som gamle 
fly, fordi det eneste der efterhånden er 
originalt, er skrog og vinger samt kata
pultsæderne. Resten er skiftet ud eller 
modificeret, så det næsten vil svare til 
hvad der i dag ville være i nye fly. 
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LIBYEN-INDSATSEN 

Fra 19. Marts til 31. Oktober 2011 va r 
fire fly samt to reservefly og i a lt 344 
soldater, fordelt på fire hold, udsta tio
neret på Sigonellabasen i Ita lien, og 
i løbet af den periode blev der fløjet 
593 missioner og a fleveret 923 præ
cisionsbomber mod mål i Libyen. 

At deltage i en "skarp" mission er 
noget helt andet end det daglige a r
bejde i Danmark, hvor der flyves træ 
ningsmissione r og forskell ige form er 
for overvågning af dansk luftrum. For 
mate riellet er der stor forskel på at 
flyene kommer i luften en enkelt elle r 
to gange i døgnet i Danmark, og at de 
sendes på mange og lange bombetog
le1 over fjenulligl område, hvor de i 
værste fald vil blive skudt ned. Det 
s lider på både materiel og mandskab, 
men som MET udtrykte det: "Når vi 
er ude på sådan en opgave så arbej
der alle sammen på en anden måde 
end når man bare er hjemme, for man 
gør det der skal t il for at drive den 
krig som politikerne har bedt os om." 
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Under den 7 måneder lange indsats 
over Libyen, vis te F-16 flyene at de -
på trods af at de er fra første halvdel 
af 1980-erne - kan præstere alt hvad 
der forventes, uden større mekaniske 
udfordringer. At sende jagerfly ind i 
en krig, hvor der flyves 2-4 missione r 
i døgnet 7 dage om ugen i 7 måneder 
kan dog ikke gøres uden tekniske 
problemer, men MET mente ikke der 
havde væ ret alvorligere hæ ndelser 
end hydraulikfejl og andre småfejl, 
de r hurtigt kunne rettes inden næste 
mission. 

Konklusionen er med andre ord, at 
de danske F-16 fly er i topform og 
a l de ville få en r igligl fiol placering, 
hvis der blev afholdt VM i F-16 vedli
gehold, og ifølge både piloter og tek
nikere skal de nok holde, indtil der 
kommer nye om 5-10 år. Om det så 
bliver F-35, F-18, JAS39 Gripen eller 
noget helt andet, vil tiden vise. Men 
de kan roligt glæ de s ig - de nye fly -
for der vil blive passet godt på dem. 
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Når man i pilotkredse nævner Stauning, kender de 
fleste til det imponerende flymuseum og det årlige 
rally. Men det er ikke alle der ved, at der bare fem 
kilometer fra Stauning Lufthavn ligger en perle af en 
havnerestaurant, der meget gerne vil have flyvende 
besøg. 

Stauning Havn er vel egentlig det 
man bedst kan beskrive som et lille 
fiskerleje, der med tiden er blevet til 
en lille kolonihaveby, hvor det dog 
ikke er haver men havet, der tiltræk
ker de mange mennesker der nyder 
havnen. Selve havnen består af et 
aflangt bassin, hvor et halvthundrede 
småbåde og joller ligger fortøjet, når 
de ikke sejler rundt i Ringkøbing 
Fjord. Sejlbåde er der ikke mange af, 
for vanddybden e r kun godt en meter, 
hvilket der ikke er mange sejlbåde 
der kan nøjes med. 

I mange årtier var det eneste byggeri 
på havnen et par håndfulde træskure, 
der blev brugt til opbevaring af fi
skeredskaber, men efterhånden som 
erhvervsfiskeri blev afløst af fr itidsfi
skeri blev skurene forbedret og ind
rettet med stole, borde og måske en 
gammel divan. 
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En enkelt bruger af havnen kunne 
dog ikke nøjes med så beskedne 
forhold, og da han havde solgt sin 
virksomhed for et anseeligt antal 
millioner, for at nyde sit otium, og da 
han havde forelsket sig i miljøet i Sta
uning Havn, så byggede han en stor 
og flot restaurant, der fik navnet Re
staurant Stauning Havn. Som bekendt 
er vi ikke herre over hvornår Set. Pc 
ter udtrækker vores personnummer, 
og harP Pt ~r pftpr at havP. P.tahleret 
sin rlrømmerestaurant, ja så sluttede 
eventyret brat fo r restauratøren på 
Stauning Havn. 

Efter at restauranten havde været 
forpagtet ud et par sæsoner, fik 
Flemming Kleis Jørgensen øje på 
det skønne sted, og i efteråret 2012 
overtog en yderst aktiv, initiativrig 
og iderig trio stedet for at gøre det til 
Staunings in-sted - og det lykkedes! 

Lotte Adamsen, Poul Vedersøe, Anders V. 
Hansen og Allan Jensen foran restauranten. 

Tjener Tina Jømensen vært Flemming Kleis 
Jørgensen og kok Christian Yderholm 



Ud over at arrangere jazz-festival og 
stå for mad til en lokal jazz-festival, så 
leverer restauranten mad ud af huset, 
hvilket deltagere til årets KZ&V rally 
få r glæde af. 

For de flyvende gæster, der ønsker at 
besøge restauranten, kan en cykel- el
ler vandretur på fem kilometer være 
en udfordring, og derfor tilbyder re
stauranten at hente og bringe gæster 
fra og til Stauning Lufthavn - ganz 
gratis! Alt hvad man skal gøre, er 

at ringe eller maile i rimelig tid, og 
vil man være på ekstra god fod med 
restauranten, så lige bekræfte at man 
er på vej, så den ventende chauffør 
ikke skal vente læ ngere end højst 
nødvendigt. 

I slutningen af maj måned blev 
Anders V. Hansen fra Randers Fly
veklub, Poul Vedersøe fra Roskilde 
Flyveklub og FLYVs udsendte invite
ret på "flyverfrokost" på Restaurant 
Stauning Havn, og det var virkeligt 

en skøn oplevelse! Menuen - der er 
specielt sammensat for piloter og fly
passagerer - består af sild og kongeål 
som første anretning, lun leverpostej 
med champignon og ristet bacon 
samt bøf med spejlæg som anden 
anretning, og så en bid lyst brød med 
ost samt kaffe til at slutte af på. Til 
det er der kun at sige: velbekomme 
og prøv det! Skal turen så krydres lidt 
mere, kan man slå et slaw omkring 
Stauning Whisky og ikke mindst det 
imponerende flymuseum! +-

FREDAG D. 9.AUGUST 2013 

eftermiddag -Ankomster KZ RALLY 2013 
19 - Hangarfest med spisning og levende musik 
(Mulighed for besøg på Ringkøbing Fjord Jazz Festival) 

24 - DM i fyrværkeri over Ringkøbing Fjord 
(arr. Ringkøbing Fjord Jazz Festival) 

LØRDAG D.10.AUGUST 2013 

10 -KZ & Veteranfly Klubbens generalforsamling 
- download indkaldelse 

11:30 -Briefing af airshow piloter 

13-17 -Airshow og udstillinger 

19 -Hangarfest med spisning og levende mu~ik 
(Mulighed for besøg på Ringkøbing Fjord Jazz Festival) 

24 -DM i fyrværkeri over Ringkøbing Fjord 
(arr. Ringkøbing Fjord Jazz Festival) 

SØNDAG D.11.AUGUST 2013 

formiddag -Oprydning og farvel 
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Da □ertrand Piccard og Drian Jones 
tog ud på det til dato længste ballone
ventyr nogensinde, sad jeg hjemme 
i stuen med min far ved siden af og 
fulgte troligt med. Jeg var bare 13 år 
dengang, men havde i de foregående 
år fulgt forsøgene hos Bertrand, Steve 
Fosset, Richard Branson og alle de 
andre. Hvert et forsøg blev fulgt med 
stor iver derhjemme på det gamle 
hakkebræt af en computer og med 
32K modem, så vi kunne følge med 
onlinP. Det var stor t, nok så stort, at 
det plantede et frø i mig om at udfor
ske verden og livet gennem en ballon. 
Et frø, som blev næret af de mange 
oplevelser fremadrettet, som til sidst 
voksede sig så stort og stærkt, at jeg 
en kold tidlig morgen stod foran mit 
til dato største eventyr. Faktisk så 
stort, at jeg, selv efter landingen i Mi
row, Tyskland, ikke helt forstod hvad 
jeg havde bedrevet. Der gik mange 
dage, før det egentlig gik op for mig. 
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Men lad os spole tiden lidt tilbage til 
august 2012, for det er her, eventyret 
rigtig taget fat. 

IDEEN OPSTOD I AUGUST 2012 
En sensommeraften i august 2012 
sad jeg derhjemme med familien og 
slappede af. Jeg kan ikke helt huske 
hvordan, men pludselig fik jeg ideen 
om at ville prøve at flyve i længere tid 
end de 1-2 timer, vi normalt flyve1~ At 
finde ud af, hvad der sker på den an
den side af"hegnet", som afgrænser 
det område, jeg nonnall flyver i. AL 
opleve, hvordan dagen udvikler sig, 
efterhånden som man svæver igen
nem den. Samme aften satte jeg mig 
ned og lavede en masse estimeringer 
og skitser på, hvordan det her mon 
kunne lykkes. Jeg søgte lidt hurtig 
viden og så et projekt tage form foran 
mig. Der var mange ubekendte og 
mange problemstillinger der skulle 
tages hånd om, men ikke desto min-

dre tændte det en flamme i mig, som 
sjældent er set. 
De næste ugers tid gik med fl ere og 
flere detaljerede beregninger, plan
lægninger, indhentning af viden fra 
piloter i England og Sverige, samt 
almen forberedelse. Sideløbende med 
dette erkendte jeg hurtigt, at jo min
dre dødvægt jeg havde med, jo mere 
gas kunne jeg have med. Så efter at 
have kigget på mig selv kritisk i spej
let, blev der opsat en stram kostplan, 
med daglig motion. Simpelthen fordi, 
al ville jeg tlet her, så skulle tlet gøres 
på den rigtige måde. 

PRØVEFLYVNING 

August og september gik, hvor der 
blev t rænet og der gik ikke en dag 
uden tanker på hvordan jeg kunne 
gøre det her. Jeg havde ingen real li fe 
data for kolde flyvninger og for mit 
gasforbrug ved fuld last. Tidligt om 
morgenen d. 10/11-2012 tog jeg der-



for uu på en lesl0yvning i -10 grat.ler 
ved jorden og med næsten alle syste
mer om bord. Jeg var fuldt lastet med 
så mange gasflasker, jeg kunne få fat 
i og tog af sted fra Jægerspris. Efter 
at have fløjet 17 km rundt om Fre
derikssund området landede jeg et 
stykke udenfor Slangerup. Hele turen 
tog 4 timer og 4 7 min. Efter landin
gen var der kun to ting som fyldte 
mil hovet.I. Del va1; al uel her prnjekl 
var muligt og at det var langt mere 
spændende, end jeg havde troet. At 
se dagen udvikle sig for øjnene af en, 
dyrene vågne, folk køre på arbejde, 
solen stå op og bevæge sig over him
len. Det er så fantastisk, at jeg ikke 
kan beskrive det med ord. Det er no
get alle må prøve. At sidde i 2,000 fod 
og se det hele folde sig ud for øjnene 
af en er helt fantastisk. 

Efter denne prøvetur kom jeg hjem 
med utroligt mange vigtige data, 

inull'yk og eJ"fal'ingel'. All sammen 
noget, som gjorde at mange ting i 
mit projekt måtte korr igeres, tænkes 
igennem igen og ja, bare undersøges 
næ rmere. Umiddelbart efter flyvnin
gen var holdet på plads, som bestod 
af Anders Hvid, min bror, Henrik Ve
del Jørgensen, min far, og Christoffer 
Mundt, den regerende Danmarksme
ster. Det bedste team i mine øjne og 
meu el mix af erfal'inge1; som kunne 
være rigtig gode at have, hvilket se
nere ville vise sig at holde stik. 

VENTETID 

Tiden gik gennem december med 
flere tanker og med at gøre projektet 
mere konkret. Ved indgangen til ja
nuar og februar blev der flere gange 
varslet ·~t nu sker det, vi skal a f sted". 
Disse varsler blev altid givet op t il 
en weekend, da alle enten studerede 
eller arbejdede. Samtidig var jeg be
gyndt at studere i Stockholm i begyn-

uelsen af januar; hvilkel lilføjeue enu
nu en komplicerende dimension til 
hele projektet. Denne havde jeg ikke 
set under den første planlægning. 

Ugerne gik, sneen kom, blæsten kom 
og det hele forsvandt igen. Vinduet 
for flyvningen begyndte at løbe ud, 
fordi jeg satsede på at fi nde en dag 
med et voldsomt kuldehøjtryk, som 
gav -15 grat.le!' veu jol'uen. Som 
ugerne gik, måtte jeg hver uge lave 
nye beregninger, gennemtænke nye 
scenarier, ændre ved tidligere forud
sætninger. Jeg begyndte så småt at 
se hvad vej det hele gik og begyndte 
for første gang at indse, at det måske 
ikke blev til noget alligevel. Alle disse 
måneders forberedelse. I starten af 
februar tog jeg der for en beslutning 
og skrev ud til hele holdet, at hvis 
ikke vejret var godt i ugerne 7, 8 og 9, 
så lukkede og slukkede vi for i år. Jeg 
kunne ikke tillade mig at råbe ulven 
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Langdistance bal/anflyvning kræver grundig palanlægning 

kommer mere, og selv var jeg også 
ved at være lidt træt af at blive skuf
fet hele tiden. Men nu var der trukket 
en streg i sandet, som man kunne for
holde sig til og det gjorde den sidste 
periode langt nemmere at håndtere. 

Ugerne 7 og 8 gik, hvor uge 8 så lo
vende ud, indtil få dage inden week
enden. Jeg havde næsten købt billet
ten hjem, og da jeg kiggede på vejret 
en uge frem, så det ekstremt dårligt 
ud. Måske kun 15% chance for noget 
som helst. Mentalt kølede jeg lidt af 
der. Men så kom onsdagen i uge 9. Og 
hvilken onsdag, jeg blev fyr og flam
me igen. Jeg snakkede meget med 
AnrlPrs, mPn h;m var mP8Pt tøvPnrlP, 
forståeligt nok. De forrige uger havde 
vi stået i samme situation. Men som 
fredagen nærmede sig time for time, 
så det mere og mere muligt ud. Billet
ten var booket, holdet var varslet og 
rlrttP v;:ir sirlstr vinrl11P. 1.hristoffPr, 
som gennem hele projektet har været 
fantastisk til at stille "dumme" irrite
rende spørgsmål, som krævede at jeg 
skulle tænke mme løsnmger igennem 
mere end en gang, havde også fået sit 
opkald. llavde han set ting jeg ikke 
havde? Det havde han ikke. 

SØVNLØSHED 

Meget af grejet var allerede pakket 
mange måneder inden og testet, så 
Anders brugte det meste af lørdagen 
på at hente de sidste ting. Jeg havde 
haft et sent arrangement fredag og et 
heldagsarrangement i Sverige lørdag, 
men Anders kløede gerne på. 
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Hele lørdag aften gik med at planlæg
ge, hvor vi skulle starte fra. Anders og 
jeg havde længe kigget på Randers, 
men det ville straffe os voldsomt 
hårdt med tid og kørsel. Pludselig 
sagde Anders "Hvorfor flyver du ikke 
bare til Tyskland?" Hvorfor gjorde jeg 
ikke bare det? Jeg havde flere gange 
selv luftet ideen i hjemlige lag, men 
min mor ville ikke høre af det. Ikke 
om hun ville have sin søn fløj over så 
meget vand midt om vinteren. Nej! 
Men det var faktisk en perfekt dag at 
gøre præcist det og jeg havde indkøbt 
alle flyvekort over området, da jeg 
måske skulle flyve gennem Jylland. Så 
mens Anders og Henrik sad og tegne
rlP løs på mit flyvekort med forskel
lige flyveruter, vinde og tidsestimater, 
tog jeg en lang snak med min mor 
og forklarede hende alle de aspekter 
jeg kunne se og hun fik svar på sine 
spørgsmål. Vi var GO. 

Fordi vindene godt kunne være lirlt 
problematiske, havde vi vurderet, at 
Jyderup var det bedste sted at starte 
fra, da Anders kendte et godt sted fra 
DM 2012. Anders og Henrik havde 
samtidig indtegnet en linje gennem 
hele kortet fra Jyderup, hvor, hvis jeg 
passerede denne, skulle der søges 
landing med det samme, da alt øst for 
denne ville være forhunrlet merl en 
ris iko og udvikling i vejret, som ingen 
af os så nogen grund til at flyve i. Øst 
for denne linje var der på Sjælland 
og Falster mange muligheder for at 
sætte ballonen ned igen. Flyveplanen 
blev indtelefoneret, de sidste ting 
blev pakket og så skulle der soves. 

Vinterflyvning i ballon kræver god påklædning 

Og for første gang i mine 8 år som 
pilot kunne jeg ikke sove inden en 
flyvning. Jeg havde hørt om, at andre 
piloter var rnmt af samme slags ner
ver eller spænding, men havde ikke 
prøvet det selv. I stedet fandt jeg en 
tør og kedelig manual at læse i og så 
var det problem løst. 

AFGANG 

Søndag morgen blev bilen så pakket 
med det sidst e og vi mødte Christof
fer i Roski lde for at køre sammen til 
startstedet. Christoffer var udpeget 
som observatør for forsøget og skulle 
observere under forsøget. Vi kom ud 
til startpladsen planmæssigt og un
dervejs havde jeg snakket med me
teorologen. Der var ingen ændringer i 
deres modeller fra lørdag aften, så da 
vi ankom, tog vi en vindmåling. Den 
så fin ud, så vi begyndte at gøre klar 
til at starte ved solopgang. 

Lige før inflation begyndte virkelig
heden at ændre sig fra mine planer. 
Vi havde inden forsøget udsendt to 
pressemeddelelser og havde Ikke fået 
nogen respons. TV2 Vejret, som skul
le have fulgt forsøget, havde meldt fra 
om lørdagen. Så i vores bevidsthed 
var medierne ikke interesserede. Men 
det ændrede sig lige inden inflation, 
hvor TV2 News var hooked på histo
rien og ville have e t interview med 
piloten. Dette var der ikke tid til og de 
måtte pænt vente, til jeg var i luften. 
Vi var næsten klar til at inflate, men 
aktiveringen af Colibri loggeren, som 
skulle logge turen officielt, dri llede. 
Vi havde ikke teste t Colibri loggeren 



dagen inden, så selvfølgelig skulle 
gøre knuder. Vi fik den dog til at virke 
og smidt ombord i kurven. Dette for
styrrede og forsinkede inflation en 
del og det tynde lag af luft, som sepa
rerede vinde 50 m, oppe blev mindre. 
Vi fik derfor hurtigt ballonen i luften, 
men da var ballonen mere urolig, end 
jeg havde forberedt mig på hjemme
fra. Samtidig kunne jeg ikke få tallene 
mellem min løfteevne og hylstertem
peraturen t il at passe. Dette stressede 
mig voldsomt. Jeg tog derfor en hur
tig beslutning, baseret på min grun
dige forberedelse og erfaring, om at 
gå i luften med mulighed for at lande 
snart efter. Og beslutningen var helt 
r igtig. Jeg strøg df sled med 56 km/t 
med det samme og med en rigtig god 
hylstertemperatur. 

Og så tog flyvningen ellers fart. I 
luften havde jeg travlt med at tjekke 
alt mit udstyr igen, finde mig t il rette 
i 2,000 ft., få åbnet min flyveplan, 
meldt mig på transponder og de an
dre ting, man skal gøre. På samme tid 
blev følgeholdet væltet af medierne. 
Anders var udset som bindeled-
det mellem mig og jorden under 
selve forsøget og skulle være min 
wingman. Han havde også mediean
svaret, men da der ingen interesse 
var forinden, havde vi ikke ændret i 
dette. Men da Anders blev væltet af 
medierne, byttede rollerne hurtigt på 
jorden. Christoffer måtte smide kaf
fen og være en meget aktiv del af hele 
følgeholdet resten dagen. 

" ,t / 

VIKING GAS 

Der skal et godt hold til for at flyve ballon 

Vi havde under planlægningen aftalt 
at lave forskellige kontrolpunkter 
ned gennem Danmark. Det første ved 
Sorø og det andet mellem Sjælland og 
Lolland-Falster. Hvis gassen ikke så 
ud til a t holde ved Sorø, skulle jeg gå 
ned inden vandet. Hvis jeg ikke brød 
mig om at flyve over åbent vand, el
ler gassen ikke holdt ved indgangen 
til Lolland-Falster, kunne jeg gå ned 
igen. Samtidig var det sådan, at hvis 
ikke alle var enige om at v i fortsatte, 
så skulle forsøget lukkes. 

Efter de første par gasberegninger og 
det første stykke vand var det hele 
stadig GO. Jeg tog derfor en lav flyv
ning over Knuthenborg Safaripark og 
fik set lidt tigre, bisoner og andre dyr. 
Samtidig kunne jeg lave fem radioin
terviews på vej over Lolland, da der 
ikke er megen mobildækning mellem 
Sjælland og Lolland. 

Efterhånden som jeg nærmede mig 
Femern Bælt, nærmede det største 
stykke vand sig også. Dette ople
vede jeg især gennem Copenhagen 
Information, som blev noget mere 
opmærksomme på, hvor jeg var og 
hvordan min flyvep lan ville udvikle 
sig. 

Turen over Femern Bælt var utrolig 
smuk og jeg nød lidt te og kakaomælk 
under krydsningen. Efter ca. 1 time 
begyndte jeg at se den tyske kyst med 
Rostock, som jeg havde sat som mit 
indflyvningspunkt. Hastigheden var 
dog nede på 35 km/t, hvilket jeg ikke 
var helt tilfreds med. Jeg vidste, at når 

jeg passerede kysten, ville den første 
rekord være i hus, så alt derefter var 
bare bonus. Men tidsrekorden, som 
var mit oprindelige mål, var stadig 
langt ude i horisonten. 

Vindenes hastigheder var på denne 
tid af dagen noget andet end forud
sagt og retningerne udviklede sig lidt 
anderledes. Jeg skiftede derfor højde 
og fra 5,500 ft. og opefter fandt jeg 
72 km/t med samme retning, som vi 
havde planlagt. Jeg skiftede derfor 
højde og blev deroppe på vej ned 
gennem Tyskland. Med den hastighed 
forsvandt Tyskland hurtigt under 
en. Hylstertemperaturen var stadig 
tilfredsstillende i 7,000 ft., så jeg blev 
deroppe med retning direkte mod 
Berlin. De førs te 30 km i Tyskland var 
der skyfrit, men så begyndte skyerne 
så småt at bygge op længere nede 
over Tyskland. Meteorologen lovede 
tørtermik til maksimalt 2,000 ft. Det 
lignede helt bestemt tørtermik, da 
der ikke var CB-saft i dem. Men de 
stoppede fø rst i 4,000 ft., hvilket jeg 
på det tidspunkt ikke tillagde nogen 
betydning. 

INGEN KONTAKT TIL FØLGEHOLDET 

Da jeg nåede til Tyskland, opstod 
yderligere et væsentligt problem, 
som kom til at følge mig på resten af 
flyvningen og som tog meget af mine 
ressourcer. Jeg mistede fuldstændig 
kontakten til mit følgehold, både på 
mobilen og radioen. De havde taget 
Rødby-Puttgarden-færgen, men var 
120 km væk fra mig og halsende på 
vej mod mig. Med 72 km/t havde jeg 
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ingen forventninger om, at de ville 
kunne nå mig eller hjælpe ved en 
landing. Alle de beregninger og den 
ro, de havde givet mig undervejs, var 
væk og jeg var nu i sandhed alene i 
7,000 ft. i et fremmed landskab og 
uden for min tryghedsfære, idet jeg 
ville være landet for længst under 
en normal hyggeflyvning. Med det 
samme slog en tanke ned i mig, an
sporet af foredraget fra forrige års 
generalforsamling i DBu. Der havde 
vi Novi::iir ude og fortælle, ::it m::in 
principielt kunne få Copenhagen In
formation til at bestille pizza t il en. 
"Hvis de kan det, så kan Bremen FIR 
vel godt ringe til mit hold og give mig 
deres transponderinfo?" tænkte jeg 
med det samme. Og ganske rigtigt det 
kunne de. jeg kaldte derfor op til Bre
men FIR hver ha lve time og fik dem 
til at fortælle mit hold, hvor jeg var og 
at alt var ok. 

Som turen gik sydover skulle jeg også 
begynde at finde et godt sted at lan
de. jeg havde af Christoffer fået friske 
vejrmeldinger på landinger i op til 30 
km/t. Så jeg skulle finde et sted med 
mange og lange, åbne marker, da jeg 
ud over hastigheden også forventede 
let tørtermlk. Området blev fundet 
syd for Miiritz See. Et sidste planlagt 
opkald blev gjort til Bremen FIR og så 
begyndte rejsen mod jorden. 

HÅRD LANDING 

Nede ved overfladen kunne jeg godt 
se, at det blæste lidt, så jeg gjorde mig 
klar til en hård landing. jeg gik ned 
og mærkede vinden i de forskellige 
lag og udså mig et stort område med 
marker blandt de mange store skove 
og søer, som fandtes i området. Der 
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var fire marker på række, medleven
de hegn af træer imellem. Da jeg kom 
ned, gik det af sted med små 26 km/t 
i starten. jeg kom henover en del skov 
og skulle til at lande på marken, da 
hastigheden bag skoven gik ned til 
8-11 km/t, selv langt fra skoven. Jeg 
havde stadig et par hundrede meter 
til marken og tænkte, at det bliver da 
en dej lig landing. Den hårde landing 
skød jeg til hjørne og forberedte mig 
på en dej lig afslutning efter en lang 
og krævende flyvning. Umiddclb::irt 
inden jeg landede fik jeg det vold
somste indtryk jeg nogensinde har 
oplevet på hylsteret og blev kastet 
mod jorden. jeg har højst sandsynligt, 
uden at vide det, fløjet i en termik
boble. jeg var derfor a lt for kold og 
fyrer med dobbeltbrænder med det 
samme. jeg fik en hård jordkontakt, 
hvorefter jeg prøvede at få stabilise
ret ballonen og brugte derefter de 
sidste to marker på at komme godt 
ned og lande igen. 

Lettere chokeret og meget træt, var 
jeg endelig nede og fø lgeholdet var 
fremme 40 min. senere. Indtil de 
kom, fik jeg hjælp af lokale tyskere til 
at pakke sammen, da vindstødende i 
det område er meget kraftige. 

MEDIEOPMÆRKSOMHED 

Da følgeholdet endelig kom frem og 
jeg tænkte "Yes, vi er færdige", så 
begyndte alle de radio interviews og 
alm. interviews, som vi ikke havde 
kunnet lave undervejs, fordi vi havde 
mistet forbindelsen mellem hinan
den. jeg pakkede næsten intet sam
men, men var konstant i telefonen. 
Anders havde gennem Danmark slidt 
en telefons b::itteri op og kørte nu på 

nummer to. I alt var tre telefoner 
i gang samtidig, da interessen fra 
Danmark var utrolig stor. Det før
ste Anders sagde til mig, da han 
så mig var, at han nu styrede mit 
liv, i hvert fald resten af dagen og 
at jeg ingen råderet havde. Så var 
jeg sat på plads. Det næste jeg fik, 
var et kram fra både Christoffer og 
Henrik med et "Godt gået, 281 km 
bliver svært at slå!". 

Turen hjem gennem Tyskbnd gik 
med debriefing og presse inter
views, samt up load af billeder og 
film med forb indelser, som er dår
ligere end et 32K modem. 

Vel hjemme troede, vi det hele var 
slut, men allerede mandag morgen 
fortsatte medieinteressen. Jeg var 
kun lige landet i Stockholm, fuld
stændig smadret, før end Anders 
havde arrangeret, at vi skulle i 
Aftenshowet:. DR sørgede for, at jeg 
kom hjem med det samme, så vi 
fortsatte derinde om aftenen. Hele 
mandagen bød på flere interviews 
for mig. 

Efter Aftenshowet gik vi ind på 
en god italiensk restaurant, så 
jeg endelig kunne give holdet den 
middag de fortjente. Jeg forsøgte 
på færgen, men det var vist et ret 
naivt forsøg. Men nu fik de alle 
den middag, de så sandelig havde 
fortjent. 

+-
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AKTIV PILOT 
FYLDER 90AR 

Når Niels Kristensen den 19. juni 
2013 runder 90 år, kan han se tilbage på 

næsten 65 års oplevelser som svæveflyver og motor
.flyver. Og hvis vejret tillader det, kan han oven i købet fejre sin fød

selsdag ved at sætte sig ind i sin smukt restaurerede KZ-3'er og.flyve sig en tur 
-ALENE!!! 

Tekst og foto: Rune Balle 

Niels Kristensen voksede op ganske tæt på Ringsted, hvor 
han allerede som dreng oplevede flyvemaskiner på nært 
hold fordi Marinens Flyvetjeneste holdt til i Ringsted hvor 
der blev fløj et med britisk konstruerede DAN KOK-jagere 
der va r bygget på licens på Orlogsværftet i København. 

Ligesom mange andre raske drenge, elskede Niels at se på 
flyene når de fløj rundt i luften omkring Ringsted, og inte
ressen for flyvning blev ikke mindre af at han i 1928 ople
vede at en DANKOK jager styrtede ned. Til alt held nåede 
piloten at springe ud med faldskærm, og han overlevede. 
Op gennem 40'erne var der jævnligt fly i luften, men det 
blev ikke muligt for Niels Kristensen at komme ud at flyve 
før efter Anden Verdenskrig, hvor han meldte sig ind i den 
lokale svæveflyveklub. Materiellet var ikke imponerende, 
og i 1949 var det ved at koste Niels Kristensen livet, fordi 
den lim der skulle holde det primitive svævefly sammen, 
førte t il at han styrtede ned og kom så alvorligt til skade, 
at han måtte tilbringe to uger på sygehus med brækkede 
lemmer og en svær hjernerystelse. 

Ulykken med svæveflyet skræ mte ikke Niels Kristensen 
fra at ville flyve, og i 1951 fik han privatflyvercertifikat på 
Skovlunde Flyveplads, hvor den danske krigsveteran Mo
n an Hansen drev en tlyveskole. Skoleprogrammet bestod 
af 35 timers flyvning, og de samlede udgifter løb op i hele 
1.800 danske kroner. 

Flyvning ha r været Niels Kristensens helt store passion 
gennem hele livet, men ud over at flyve ha r han også nydt 
at bygge, vedligeholde og restaurere flyvemaskiner. Et af 
projekterne bestod i at bygge en enmandsflyver at typen 
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Turbolent, og den var i 1969 flyveklar efter bare 14 må
neders arbejde. Flyet har en letteire ombygget folkevogns
motor på 1600 cc der dog ikke kan siges at have fungeret 
fej lfrit. For i det lille fly oplevede lhan hele syv motorstop 
og nødlandinger, men heldigvis ingen ulykker. 

På trods af motorproblemerne har det lille fly givet Niels 
Kristensen flere flyveoplevelser end de fleste privatfly
vere kan skrive i logbogen, for delt er blevet til hele 1. 700 
timers flyvning hvilket omregnet svarer til 73 døgn eller 
seks gange rundt om Jorden. Prøv at overgå det! ! ! 

Ud over at flyve og bygge sit lille 1rurbolent-fly, har Niels 
Kristensen været ualmindeligt aktiv og givet mere til 
flyveverdenen end de fleste, for han var initiativtager til 
etableringen af Ringsted Flyveplads. Hans interesse har 
også smittet af på næste generation, for sammen med 
sønnen Jens har de to generationer "nørder" bygget et 
glasfiberfly af typen Europa, og såi har de restaureret en 
KZ 3'er, der er blevet kåret som det flotteste restaure
ringsprojekt nogensinde. 

Efter et par spæ ndende timer på ILindegården syd for 
Ringsted, spurgte FLYV om det ikke har været fantastisk 
at opleve tlyvnmgen udvikle sig gennem alle de år. Til det 
lød svaret: "Joe, men de sidste mange år er det godt nok 
gået meget tilbage, for man må ingenting mere og der er 
alt for meget kontrol og unødvendigt papirnusseri. "Bu
reaukratiet er gået amok og papir er blevet vigtigere end 
flyene, og det er synd. Specielt for de unge piloter der kun 
oplever at flyve fra asfalt, for tidligere kunne man lande 
a lle s teder". + 
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Niels Kristensen har fløjet 1.700 timer i det lille hjemmebyggede 
Turbo/ent fly, der gennem årene har drukket ca. 20.000 liter benzin. 
Det var muligt dengang benzinen var til at betale . ... for i dag ville det koste 400.ooo kr. ! ! ! 
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Den smukt restaurerede KZ-3'er har fået renoveret motoren, og er 
klor til sommerens mange flyveopleve/ser. 
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For at få KZ-3'eren ind og ud af hangaren, har Niels og Jens 
bygget en lille vogn, så flyet kan køres sidelæns. 
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PINTOMAP® 
OPTIMER DIT PINTOBOARD! 

PINTOMAP er nyudviklede kort, der vil lette flyveplanlægning og navigationen i cockpittet. Kortene 
samler alle informationerne fra VFG'en i en overskuelig præsentation, der er overskuelig at bruge. 
PINTOMAP fås i A4 og AS og kommer også snart til iPad og andre tablets. 
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PINTOMAP FAKTA 
Pintomap udgives i 3 forskellige typer af flyvekort for 
samtlige offentlige flyvepladser og lufthavne i Danmark: 

• AD: A4 viser ADC og VAC med tilhørende lokale frekven
ser, bane- og navigationsoplysninger samt 

• VFR-sikkerhedsoplysninger. 
• AD LIGHT: AS viser ADC og VAC med til hørende lokale 

bane-og navigationsoplysninger samt frekvenser. 
• LOCAL: A4 viser ADC og VAC samt tilhørende nødvendige 

oplysninger for hver 3 alternative flyvepladser. 

Se mere på www.pintomap.dk eller kontakt: 
Morten Gershøj Andersen • M: 4090 8883 • E: info@pintomap.dk 

www.scantech.aero/ info@scantech.aero / + 45 96 78 02 00 



PiperWarrior (t unet I 60HP) udlejes fra 
Kalundborg Flyveplads. 
Kontakt Kalundborg Aviation for pris mv. 
592.91 326 - aviation@mail.dk 

Kalundborg Aviation t ilbyder vedligeholdelse og 
reparation af en- og t o-motors stempel motor fly. 
Vi har EASA Part-145 maintenance & CAMO 
godkendelse samt en national godkendelse ti l 
reparation af Annex li fly. 

IS~ ~UHDBORG 
~ VIATIOH 

SØFLY-UDDANNELSE I CANADA 

Lær at flyve søfly i 'Beautifull Brit ish Columbia', hvor 
søflypilot Tom Drybrough driver en lille flyveskole ca. 
30 km øst for Vancouver. 

7-timers kursus koster ca. 13.500 kr. 15-t imers kursus 
ca 25.000 kr. 

Det er muligt at bo bil ligt på søfly-skolen i 
PiLL Meduow~ Ai, µ01 L (ICAO 101 ko, Lel~e. CYPK). 

www.islandcoastalaviation.com 

FOTO-KURSUS MED FOTOGRAF CASPER TYBJERG 
Kom med på et inspirende 
fotokursus og bliv skarpere t il at 
lave billeder på land og i luften. 
Afholdes på Samsø Flyveplads 
i FLYV-ind weekenden d. 29. og 
30. juni 20 I 3. 

Pris inkl. overnatning og forplej
ning: 1.500 kr. pr deltager. 

Knntakt" rerl;:iktinn@flyvrlk 

Deltagerkrav: 
Spejlreflekskamera! 

r 
TT F FOTOSKOL EN 
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Hvor, hvornår og i hvad lærte du at 
flyve? 

At lære at flyve var min helt store 
drøm, og derfor var jeg lykkelig da 
jeg blev optaget på flyvevåbnets fly
verskole i 1955. 
Et par måneder inden jeg skulle have 
startet pil flyverskolen kørte jeg galt 
på motorcykel, hvilket betød at jeg 
ikke kunne blive militærpilot. 
Når jeg nu ikke kunne blive pilot ville 
jeg dog have noget at gøre med fly
vemaskiner alligevel, og det lykkedes 
at få lov til at tage uddannelsen som 
flyvemekaniker i forsvaret. 

Efter mange å r i forsvaret overtog jeg 
et autoværksted i Bov, og efter nogen 
tid der, fik en bekendt overtalt mig til 
at starte på at tage privatflyvercerti
fikat. 

Jeg startede med at lærte at flyve i 
Kruså i 1973, men var også i Esbjerg 
og Sønderborg. 
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Denne gang med Viggo Christiansen der bor i Bov 
nær Padborg i Sønderjylland. 

Først fløj jeg vistnok i en Cessna 150, 
men jeg skiftede mellem mange for
skellige fly under uddannelsen. At 
jeg kunne læ re at flyve var fantastisk 
for mig, for efter motorcykelulykken 
havde jeg helt opgivet det. 

Hvad er den mest mindeværdige 
oplevelse 
i forbindelse med din skoling? 

Jeg havde jo ikke regnet med at jeg 
skulle ud at flyve, og derfor var jeg 
topmotiveret, og lærte hurtigt. Faktisk 
så hurtigt at jeg fik lov til at flyve solo 
meget hurtigere end de andre elever, 
hvoraf nogle oven i købet havde fl øjet 
svævefly, og derfor måske burde have 
h.:ift nemmere ved det end mig. 

Hvad flyver du nu? 

Jeg holdt op med at flyve i 2012 fordi 
jeg mistede min medical. Det var et 
hårdt slag, ikke mindst fordi årsagen 
var at min hjerne har taget skade 

af at jeg i forsvaret arbejde med 
"triklorethyllen", som man brugte i 
flyvevåbnet t il at rense flymotorer. 
Symptomerne minder om demens, 
uden at være demens, og heldigvis får 
jeg noget medicin dæmper sygdom
men. Men desværre må jeg må ikke 
flyve mere hvilket har været svært at 
vænne sig til. 

Min læge siger, at jeg ikke har alz
heimer, men sygdommen behandles 
ligesådan hvilket gør at jeg fungerer 
rigtigt godt og sagtens kan køre bil 
og foretage mig alt muligt andet, som 
at skille en motor ad og finde fejl, 
eller finde fe jlen uden at skille den 
ad! Med de nye regler til LAPL er der 
måske en chance for at jeg kan få et 
I.APL, selvom jeg snart fylder 80 år! 

Selvom jeg ikke har fløjet i et års tid 
har jeg bestemt ikke glemt det, og 
må selvfølgelig gerne flyve med en 
instruktør, men det er jo ikke det 
samme som at flyve alene. 



Viggo Christiansen og Yrsa Stenild ved Piaggio, Chipmunk, 
Mercedes og Volvo Amazon i hangaren på Padborg Flyve
plads 

Viggo Christiansens elskede Chipmunk OY-ATL har netop fået ny ejer 

Hvilke fly ville stå i din drømme
hangar? 

Det er en Piaggio og en Chipmunk og 
jeg har dem stående i min hangar! 
Faktisk har jeg to Chipmunk stående, 
hvoraf den ene lige er blevet solgt. 
Den anden kræver lidt arbejde, men 
kan sagtens komme ud at flyve .... 
og selvom det lyder nærmest tragi
komisk, er registreringen ALZ, så den 
kalder vi alzheimeren. 

Bedste flyvetur nogensinde? 

Den sjoveste var nok en flyvetur til 
Nordkap, hvor jeg havde to damer 
med foruden mig selv. Det var Yrsa 
Stenild og Eva Kaas, og det eneste 
fodtøj Eva havde med på turen var 
klipklappere. Evar er i øvrigt datter 
af Klauson Kaas - en af de første rig
tige piloter i Danmark. Han havarere
de så mange fly at han blev smidt ud 
af forsvaret, og bare på en sommer 

smadrede han seks fly. Efter det tog 
han til USA hvor han fortsatte med at 
smadre fly. Efter 10-15 år kom han 
ti lbage til flyvevåbnet. 

Værste flyvetur eller oplevelse med 
flyvning nogensinde? 

Det var nok min første tur med Piag
gionen. Jeg havde købt den og skulle 
flyve den fra Kruså til Stauning for at 
få papirer på den hos værkstedet, og 
der skulle bestilles maling. 
På vej til Stauning landede jeg i Vam
drup og fløj så videre til Stauning. På 
vej hjem ti l Kruså fløj vi ud over Ve
sterhavet i 3-4000 fod i del uejlig~le 
vejr. Da vi havde fløjet et stykke tid 
sagde min nu afdøde kone "den går 
ikke som uen skal" . Pludselig sagde 
det BANG og så stod propellen stille. 
Oa jeg havde konstateret at motoren 
ikke kunne starte igen, kaldte jeg 
Esbjerg og bad om tilladelse til at 
lande. På vej ind til landing kaldte 
Esbjerg op og sagde: "din propel står 

stille", hvortil jeg svarede: ".åh ja det 
gør den sandelig også". Så landede jeg 
og taxiede af første gang, hvorefter 
der kom nogen og skubbedetlyet ind 
i en hangar. 

Jeg kendte ikke flyet så godt men hav
de læst manualen grundigt. Det viste 
sig at der var fejl på ventilerne, og det 
blev ettertølgende moditieeret. 

Hvor er du med flyvning om 10 år? 

Så roder jeg stadigvæk med fly og har 
stadigvæk tilsyn med selvbyggere og 
veteran fly. 

Hvad er efter din mening de største 
udfordringer indenfor privatflyv
ning Uge nu? 

At overholde alle de tossede forord
ninger fra Trafikstyrelsen. De vil vide 
det hele og tror de kan det hele, men 
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de kan ikke noget selv. Hvis et fly har 
været ude af standardklassen kan det 
aldrig komme ti l hage. Kort og godt er 
alt det administrative bøvl dræbende. 
Selvfølgelig skal der være slyr på Lin
gene, men det behøver ikke være så 
slemt som det er. 

Har du nogensinde fået skældud for 
din flyvning? 

Yrsa har vist skældt en gang eller to, 
og så har jeg fået skæd ud fordi jeg 
var en gang var fløjet ind i udkanten 
et TMA. Det er fuldstæ ndig gak at 
TMA'erne skal være så s lore. 

Er der noget omkring din flyvning 
du skulle have indset noget tidli
gere? 

Det ved jeg egentlig ikke om der er. 
Jeg har jo altid været vild med flyv
ning og flyvemaskiner, og var optaget 
på forsvarets flyverskole, men kom 
aldrig i gang fordi jeg kørte galt på 
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Chip Chaps 

motorcykel. Ad forskellige omveje 
kom jeg alligevel i lu~en, og har haft 
rigtigt mange gode oplevelser med 
flyvning gennem mange mange år. 

Hvor mange timer har du og hvilke 
certifikater og ratings? 

Jeg har logget omkring 3.000 timer 
og fløj med halehjul og constant 
~peed prnpelle1. 

Du vinder 50 mio. i lotto. Hvad vil 
det gøre for din flyvning? 

Det har jeg aldrig tænkt på, men 
jeg tror jeg ville have mit certifikat 
Lilbage hvis del kan lade s ig gøre et 
eller andet sted. 

Har du nogensinde skadet et fly? 

Jae lidt men jeg ved ikke om man 
kan sige at det var mig der skadede 
flyet. Det der skete, var at en bolt i et 

understel på en Chipmunk brækkede 
og under start, og så klappede under
stellet sammen og gik op i haleplanet. 
Det skete på mark i Tyskland. Lige 
efter start lød der pludselig et skrald 
hvorefter og flyet rystede. Vi landede 
så i en mejsmark, og efter fem meter 
stoppede flyet. Det var ganske udra
matisk og da flyet holdt stille sagde 
Yrsa grinende: "er det sådan du ser
verer mejsvælling?" 

Har du en yndlingstur? 

Ja ud over rtensborg Fjord ud over 
Sønderbor og Als og gerne med lidt 
,H'roh;:itir ovPr FI P.nshore Fjonl. 
Jeg blev rigtigt god til aerobatic, og 
kunne flyve så rent at en kop kaffe 
knnn P. sti\ p i\ mstrumenthordet uden 
at spilde en dråbe imens jeg lavede 
rul eller loop. En gang havde jeg to 
gæster med i Piaggioen hvor vi lavede 
loop og rul og de opdagede det næ
sten ikke. 



a 

Hvis du kunne skifte livsbane eller 
karriere hvad ville du så gøre? 

Jeg ville under alle omstændigheder 
have blevet pilot. Skulle have startet 
µå llyverskulen i november 1955 men 
kom så ud for en motorcykelulykke. 
Jeg kom dog alligevel til at flyve og 
have at gøre med fly. 

Kan du reparere et fly? 

Viggo smiler og svarer ove rbæ rende: 
JA! 

Hvilken person indenfor flyvnin,q 
beundrer du mest? 

Der er mange fantastiske men Jørgen 
Nielsen fra Cimber Air og hans bror 
Hans Ingolf Nielsen der læ rte mig 
at flyve chipmunk. Dem har jeg stor 
respekt for. 

En startmotor får lidt starthjælp 

Hvem synes du skal have Luftposten 
næstegang? 

Eva Kaas i Skodsborg Hun er en 
spændende personlighed. Har hun 
ikke tid så er der nok af Chip-chaps at 
vælge imellem! 

Viggo og Yrsa klar til tur i Chipmunk'en 

Viggo i forsædet over de danske øer + 
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LANDINGSBANE I BAGHAVEN PÅ VESTJYSK KRO. 
Borbjerg Mølle Kro - mellem Hjerl Hede og Holstebro 
www.borbjergmi ll.dk - tlf. 97461010 - info@borbjergmill.dk 

Hvis man søger efter landingsbaner til mindre fly, har der indtil nu i området nord/øst for Holstebro været et stort område 
wl"'n l;:inrling~muligh<>rl<>r 
Det har man på Borbjerg Mølle Kro gjort noget ved og har anlagt en landingsbane, hvor man næsten lander i kroens bag
have og i nærheden af "Det jyske Afrika" 
F.eks kan man i bedste Karen Blixen/Finch Hatton stil indlogere sig på kroen i safaritelte, indrettet som hotelværelser, og 
vågne op til fuglekvidder og en pragtfuld udsigt over Borbjerg Mølle Sø. 
Der er også mulighed for at overnatte i et af kroens romantiske værelser, f.eks. "Karen Blixen" -væn2lset med spa-bad, 
egen terasse og indrettet i afrikansk stil. 
Fra landingsbanen til kroen er der kun 200 meter til en verden af oplevelser: 

Borbjerg Mølle Kro ligger i meget idylliske omgivelser mellem Hjerl Hede og Holstebro. Til kroen hører et jordtilliggende på 
32 tdr. land, og hertil kommer møllesøen på 28 tdr. land. 
Jordarealerne anvendes til bl.a. dyrefolde, hvor man møder lamaer, emuer, næsebjørne, æsler og geder. Desuden er anlagt 
en 9 hullers golfbane i det bakkede terræn. 
Kroen er bygget op omkring en 600 år gammel vandmølle, og i de gamle gæstestalde er der 27 romantiske værelser. Des
uden er der restaurant med udsigt over møllesøen, udendørs servering i krohaven og gårdhaven, vandrestier, naturfitness, 
trækfærge, hængebro, petanque bane, legeplads, vildmarksbad samt møllemuseum. 

Der er vandrestier i området, og er man til lystfiskeri, kan man fange store gedder i møllesøen. 
Kroens hyggelige lokaler kan også benyttes til møder og kursus, og der er rig mulighed for at benytte naturen i forbindelse 
med møder, og derved få masser af frisk luft til hjernen. F.eks kan man holde møde i "Afrikas Dronning" -en ombygget 
landrover, der ligger ved en lille bro i søen. Overalt på kroen er der t rådløs internet. 
Man skal ikke opholde sig længe på kroen før man ser inspirationen fra Afrika . Rundt omkring finder man en elefantsam
ling på mere end 1.300 elefanter, hvoraf den største er over 3 meter høj, og er placeret ved søbredden. I tørvemosen finder 
man kroens afrikanske BOMA, hvor man kan overnatte i hængekøjer. 
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SMOKEHOUSE 
RØGERI• RESTAURANT 

30 28 23 96 

Beliggende 5 km fra Samsø Flyveplads på idylliske Langør Havn ved Stavns Fjord 

FLYV-rejse til Australien 
Februar 20 14 

En gruppe FLYV-læsere har inspireret t il planlægning af en grupperejse til Australien i 

februar 20 14,. Et rejsebureau arbejder på at få plads på fly samt beregne en pris, der helst 
ikke skal over 35.000 kr. pr rejsedeltager. Maks. I I deltagere. + rejseleder 

Ideen er at flyve til Sydney, for blandt andet at besøge Sydney Opera House, Sydney 
Harbour Bridge, Sydney SeaplJnes og det spændende flyv1?museum i Wolongong lidt 

syd for Sydney Fra Sydney går turen til Melbourne og videre ad Great Ocean Road t il 
Auelaide, hvorfra vi kører Lil opal-minebyen Coober· Pedy og vider·e Li l Alice Springs 

via den store røde "sten" Uluru. Fra Alice Springs er det planen at flyve til Cairns for 
at opleve lidt af Great Barrier Reef og regnskoven ved Cairns, inden der flyves hjem t il 

Danmark efter godt tre ugers rejse Dawn Under. 

Check flyv.dk eller ring t il Rune Balle på 40 16 40 44 
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ANNONCER I FLYV 

4016 40 44 
redaktion@flyv.dk 

Mac-K & CompanJ 
lrish & scottish folk music 

"Går i luften" 

FLYV-ind på Samsø 29. juni 
Kl-rally i Stauning d. 9. -10. august 2013 
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CIRRUS SR 20 - 2001 · OY-1CSD 
TT: 1200 HRS · GNS 430 - MFD 2000 
GNC 250XL-GTX 330 MODES 
NEW CAPS- PROP OH 2012 + Top OH 
S-TEC30APW/ ALT-105.000 EUR 

BEECH C90 KING AIR 1975 
ENGS: 660/2500 SMOH, N-reg 
Fresh insp, 1-4 - 395.000 USD / offers 

CESSNA 340A III - 1982 
TT: 3500 - ENGS: 50/1400 SIMOH 
KFC .wu FD/AP - GNS ~30 
N-REG - 179.900 EUR 

LANCAIR 4P -1999 - SE-REG 
GNS 530 - GTX 330 - S-TEC 60 -295.000 USD 

PIPER PA28 CRUISER · 1975 
TT: 2375 Hrs, Eng: 600 SMOH 
A/P, KLN 90B - OY-BGR,29.900 EUR 

PIPER PA31-310 NAVAJO C: 1981 
TT: 5100 HRS, Props o SMOH, KFC 200 
OY-Reg, Leather interior - 115.000 EUR 

PIPER PA 31-310 NAVAJO 1B 1975 
TT: 7500 - ENGS: 300/1600 SMOH 
IFR, GTX 330 Mode S, G-VICT - 139.900 EUR 

Ring el. email for billeder 019 specs !! 
Tlf: 0045-40362277 -
Email: airline@mail.tele.dk 

www.aerocenter.dlk 



GENERALSEKRETARIAT 

Kongelig Dansk Aeroklub 
Lufthavnsvej 28 
DK-4000 Roskilde 
29 90 59 00 

Formand: Helge Hald 
E-mail: formand@kda.dk 

Generalsekretær: Anders Madsen 
E-mail: kda@kda.dk 

Sekretariatet er åbent: 
Mandag-torsdag 12.30-16.00, 
Fredag er sekretariatet lukket. 

Biblioteketet er åbent: 
Mandag-Fredag 9.00-16.00 

KDA's BESTYRELSE 
Formand: 
Helge Hald 29 73 91 55 
Næstformand: 
Per Wistisen 98 18 43 16 
Miljø- og flyvepladser: 
Søren Pedersen 26 12 60 09 
Sportsligt: 
Regnar Petersen 40 52 23 28 
Teknikudvalg: 
Poul Harrison 59 47 22 93 
Luftrum: 
Palle J, Christensen 86 67 40 48 
Kommunikation: 
Lisette Bertelsen 20 92 15 00 

DANSK BALLON UNION 
Henning Sørensen 
Kronhjortvej 4, 8270 Højbjerg 
Telefon: 86 27 66 63 
www.ballonunion.dk 
E-mail: formand@ballonun lon.dk 

DANSK HANGGLIDING 
OG PARAGLIDING UNION 
KDA-huset 
Lufthavnsvej 28 
DK-4000 Roskilde 
Telefon 29905900 
www.dhpu.dk 
E-mail: dhpu@dhpu.dk 

DANSK FALDSKÆRMS UNION 
Idrættens Hus, 
Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 
Telefon: 4326 2777 
Telefax 4343 0345 
www.dfu.dk 
E-mail: dfu@dfu.dk 

DANSK KUNSTFLYVER UNION 
Morten Hartvig Hanesn 
Gundsølillevej 20, 4000 Roskilde 
Fif.: 21 33 05 79 
www.kunstflyvning.dk 
E-mail: 
morten.hartvig.hansen@mail.dk 

DANSK MOTORFLYVER UNION 
Formand: Knud Nielsen 86 23 16 52 
E-mail: elek@fiber.dk 
Sekretariat: Merete Strandberg 
Limfjordsgade 121, Gjøl 
9440 Åbybro 
Telefon: 78 78 21 90 
www.flyvdmu.dk 
E-mail: mail@flyvdmu.dk 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholdtvej 10, 7400 Herning 
Telefon: 97 14 91 55 (man-fre 10-14) 
Fax: 97 14 91 08 
www.dsvu.dl 
E-mail: dsvu@dsvu.net 

HAVARIGRUPPEN DULFU 
Niels Gregersen 2144 24 97 
John Carlsen 40 42 12 47 
Edvard Braae 24 85 67 12 
Lars Severinsen 40 38 11 28 
Phillip Nathanscn 40 1 'J 02 'J7 

DANSK UL FLYVER UNION 
Formand: Hans Havsager 
Telefon: 46 48 06 08 

Sekretariatet: Dagmar Skov 
Gl.Kirkevej 1, Tiset, 6510 Gram 
Tirsdag og torsdag 17:00 - 19:00 
Onsdag og fredag 13:30 - 16:00 
TPIPfon· 74 87 70 71 
Fax: 74 82 24 00 

www.dulfu.dk 
E-mail: dulfu@dbmail.dk 

DULFU's bestyrelse: 
Fmd: Hans Havsager: 46 48 06 08 
Næstformand & aktivitetsleder: 
Mads Thomsen 20 46 60 40 
Flyverchef: 
Niels Gregersen 87 54 02 48 
Materielchef: 
Preben Bruhn Jensen 48 30 31 21 
FLYV kontaktperson: 
Christian Iver Pedersen 74 83 12 69 
Uddannelseschef: 
Johnny Larsen 48 281419 
Kasserer: 
Jørgen Gram 74 87 16 18 
Miljøchef: 
Henrik Rønbjerg 42 41 72 61 

MODELFLYVNING DANMARK 
Formand: Allan Feldt 
telefon: 86 13 41 40 
Sekretariat: Marttin Stuart Nielsen 
Kirkeskovvej 1, Bjælkestrup 
4660 St. Heddinge 
Telefon: 86 22 63 19 

www.modelflyvning.dk 
E-mail: info@modelflyvning.dk 

KZ & VETERANFLY KLUBBEN 
Formand: Bent Esbenscn 
Telefon: 50 99 70 07 
E-mail: besbensen@gmail.com 

Sekretær: Henrik Gabs-Pedersen 
Telefon: 20 68 15 85 
F.-m;:ii l· g::ihc;-pedersen@privat.dk 

........... M.. q_ 9. Q.~. f n. .e. t. . .f.q_ r .. q_ I_ l .E?. .. . n.J .f! .. c! .. .i _11_ .t..e.. r..f!. _s __ s .e. ... f.9. .r.. fly_ Y. _r1_ / q._g 
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FLYVESKOLERNE 

LÆR AT FLYVE I AARHUS 

Kontakt: 
www.aamusa,rcenter.dk 

www.aamusa,rclub.dk 

benair 
I vores JAR-FC L godkendte 
flyveskole i Stauning tilbyder vi: 

• Privatflyvercertifikat 
• Erhvervscertifikat 
• Instrument-uddannelse 
• Nat VFR 
• Radio certifikater 
• Ratings på Fairchild 5A 227, Let 410, 5hort 511-60 

og Cessna Single Engine Turbine 

BenAir A/S 
Stauning Lufthavn • 6900 Skjern • +45 96 81 44 44 

www.bendil,<.:om • info@benair.com 

Knlrling~gnon< I 11ffhavn iV'1jon< I .11ffhavn 
Tlf: 5323 I 060 / Fax: 7353 3 183 

www.climb2.dk/ Mail: jas@climb2.dk 

BILLUND 

AIRCENTER~ 
INTEGRERET OG M O DULAR. TEORI OG SKOLING 

- A LLE UDDANNELSER 
TIL FLYVEMASKIN E OG HELIKOPTER 

Billund Air Center A/S 

Stratusvej 15 • DK-7190 Billund • Tlf. 7533 8907 
Fax. 7535 3966 • bac@billundaircenter.dk • www.billundaircenter.dk 

DE A N VENDTE BOGSTAVER BETYDER UDDA N NELSE TIL: 

1, 

I 

/ 

•• Hclif l ig ht .dk 

li 
HELIFLIGHT.DK TILBYDER UDDANNELSE PÅ 
HELIKOPTER AF TYPEN ROBINSON 22. 
ROBINSON 44 OG EUROCOPTER 120. 

Undervisningen varetages af professionelle 
piloter med baggrund i forsvaret og kommer-
cielle flyveselskaber. 

Heliflight.dk ApS 
Hangarvej Hl• 11 • DK-4000 Tune Roskilde • +4S 7022 5260 

ko,ntakt@heliflight.dk • www.heliflight.dk 

~, 

Aarhus FlightAcademy t ilbyder PPL til fly 
og he,likopter samt eReruddannelse: 

Difference training 
Familiarisation 
Instruktørtime inden sæsonstart 
T rænings·nyvning 
Bridgekursus 
Proficien,:y check 
VFR-NAT 
Halehjulst ræning 
N -BEG dlansk radiocertifikat 
BEG Eng-elsk radiocertifikat 
Kone-flyve-kursus 
Kunstflyvning og spinkurser 

AAFA 

www.aafa.dk. • Tlf.: 70 770 I IO • Mai I: info@aafa.dk 

"= 

IKAR0S FTO 
TILBYDEH: 

• PPL Teori 
• Skoling til PPL og CPL 
• Skoling til SE og M E klasserettighed 
• ~koling til ~I: og Ml: Instrumentrettighed 
• Skoling til natrettighed 
• Skoling til instruktørrettighed 
• Proficiency Check SE og ME VFR 
• Proficiency Check SE og M E IFR 
• 12. time 
• Træning i Full Motion Redbird Simulator 

Roskilde Lufthavn • Tlf.: 46 14 18 70 

PPL = Private Pilot Licence • C PL = Commercial Pilot Licence • SE = Single Engine • ME = Multi Engine • PFC = ProficiencyTraining • 
DIF = D ifference Training • IR = Instrument Rating • A = Aeroplane • H = Helicopter • JAR = Joint Aviation Requirements • 
FLC = Flight Crew Licence • FTO = FlightTraining Organisation • N -BEG = Nationaltbegrænset radiocertifikat • 

BEG = Begrænset radiocertifikat (engelsk) 
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~Al:ENDER 2013 

Juni 

17 - 23 

22 - 23 

29 

Juli 

13 - 14 

20 - 21 

29/7 - 4/8 

August 

50th International Paris Air Show, Le Bourget, Frankrig (www.paris-air-show.com) 

Old Buckenham Air Show, Norfolk, England (www.oldbuckenhamairshow.co.uk 

FLYV-ind Samsø. EM i gummistøvlekast 

Flying Legends Air Show, Duxford, England (www.iwm.org.uk) 

Royal International Air Tattoo, RAF Fairford, England (www.airtattoo.com) 

Air Venture, Oshkosh, USA (www.airventure.org) 

9 - 11 KZ Rally, Stauning (www.vctcranflyklubben.dk) 

9 - 11 Fly In, Siljansnas, Sverige (www.siljansnasfk.com) 

14 Randers Flyveklub holder Åbent Hus ifm. Randers Festuge (www.randersflyveklub.dk) 

17 -18 Roskilde Airshow, Roskilde Lufthavn (www.airshow.dk) 

17 - 18 International Fly In, Schaffen-Diest, Belgien (flyin.dac.be) 

23 - 25 Tannkosh, Flugplatz Tannheim, Tyskland (www.tannkosh.de) -----
September 

6-8 

7-8 

11-15 

24 - 26 

Oktober 

13 

Oldtimer Fliegertreffen, Hahnweide, Tyskland (www.oldtimer-hahnweide.de) 

Duxford Air Show, Duxford, England (www.iwm.org.uk) 

Reno Air Races, Reno Stead Field, Reno, Nevada 

Helitech, Duxford, England (www.helitechevents.com) 

Autumn Air Show, Duxford, England (www.iwm.org.uk) 

Find mange flere Air Shows, fly-in og andre arrangementer i Sirius lnt'l Aviation lnsurance kalender, 
og på www.european-airshow.com og www.eaa.org. 

Oversigten bringes uden ansvar for ændringPr, nflysningPr Ptr.. 
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AERO-LACK 
Forkæl dit fly med AERO-LACK 

• effektivt plejemiddel til glasfiber, plexiglas 
og acryloverflader samt malede 
overflader 

• nanoteknologi, molekylestørrelse 
< 0,000001 mm3 

• uden silicone 
• UV-beskyttelse 
• 4-faset acryllakbeskyttelse 
• AEROpartner er importør for Danmark 

A 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Telefon 32 202 202 
shop(g)aeropartner.dk 

CENTER AIR 

1000 ml 
Normalpris kr. 299,-

PILOT ACADEMY 
SKANDINAVIENS STØRSTE SKOLE FOR 
PROFESSIONELLE PILOTER 

LUFTHAVNSVEJ 44, 4000 ROSKILDE 
WWW.BLIVPILOT.COM 
46191919 



--



IKAROS FTO TILBYDER: 

• PPL Teori 
• Skoling til PPL og CPL 
• Skoling til SE og ME klasserettighed 
• Skoling til SE og ME instrumentrettighed 
• Skoling til natrettighed 

• Skoling til instruktørrettighed 
• Proficiency Check SE og ME VFR 
• Proficiency Check SE og ME IFR 
• 12. time 

• Træning i Full Motion Redbird Simulator 

IKAROSFLY 
Roskilde Lufthavn • Tlf.: 46 14 18 70 

Få svar 
på tlf. 70201927 
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Flyforsikring 
Pilotforsikring 
Loss of license 
Hospitalsforsikring 

Ulykkesforsikring 
Rejseforsikring 
Hangar Keepers 
Bygningsforsikring 
Erhvervsforsikring 
Professionelt Ansvar 
Transportforsikring 

GASERVICE 

G.A. service tilbyder alle former for flyved ligeholdelse og 
CAMO.Vi er i besiddelse af kompetencer og godkendel
ser t il at udføre Base/Line vedligeholdelse og CAMO på 

Piper; Cessna, Beech, Zlin, Socata og Parte- navia, en- og 
to-motors, samt både mindre og større struktur-repara
tion0r. 

Et af vore nøgleord er fleksibilitet. Alle vores ansatte er i 
besiddelse af PPL, og er dermed i stand t il selv at udføre 

testflyvning og afhentning af fly t il år ligt luftdygtigheds
syn, service eller reperation. Bagefter t ilbyder vi at bringe 
flyet t ilbage til dets base. Endelig gør vi vores yderste for 
at kunne komme f lyvende og dermed stå t il rådighed, når 
behovet er der. 

General Aviation Service ApS 
Lufthavnsvej 44 

4000 Roskilde 
tlf. : 72 170 180 

#e keep ot1r ct1sfomers flying 

··_ I 

DAO Avlatlon AS 
Copenhagen Airport Roskilde 
Hangarvej Hl 
4000 Roskilrl P. 
Phone: + 45 46 19 12 19 
www.dao.d k 
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Sikke en sommer! 

Efter et po.r år med somre der ikke 
har været specielt fantastiske til VFR
flyvning, har 2013 været en ualmin
deligt solr ig sommer, der oven i købet 
har været uden for megen blæst. 

Rundt omkring i det ganske land har 
der været gang i privatflyvningen, 
med masse r af spændende arrange
menter og masse r af besøgende på de 
mange danske flyvepladser og luft 
havne, og det afspejles i dette num
mer af FLYV. 

I dette nummer af FLYV har vi ikke 
haft plads til alle sommerens arran
gementer, men i næste nummer sat
ser vi på at følge op på sommeren der 
gik. Hvad vi har fået plads t il, er dog 
ret spændende, for ud over at have 
deltaget i Stauning Airshow og Ros
kilde Airshow, har FLYV været med 
til noget helt enestående, nemlig et 
verdensmesterskab i en helt speciel 
form for modelsvæveflyvning. Flyv
ningen kaldes DLG, hvilket står for 
Discus Launced Glider, og i artiklen, 
som Svend Aage Jensen ha r forfattet, 
bliver man som læser taget med ind 
i en helt utrolig nørdet verden - hvor 
ordet nørd skal forstås så positivt 
som overhovedet muligt! 

Ud over historierne om airshows i 
Stauning og Roskilde og det helt spe
cielle VM, så byder dette nummer af 
FLYV på en præsentation af en jysk 
flyveskole, der har turdet at tænke 
anderledes end vi er vant t il indenfor 
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do.nsk skoleflyvning, og det bliver 
spændende at følge de nye initiativer 
fremover. 

Som de fleste ved, genopstod FLYV i 
februar, efter knapt et halvt års ufri
villig dvale, og det er derfor en stor 
ære at blive inviteret med på cockpit
tur i en Airbus hos Thomas Cook Air
lines Scandinavia, og en fornøj else at 
kvittere med en artikel om nye tiltag i 
det skandinaviske luftfa rtsselskab. 

I mange tidligere numre af FLYV har 
der været bragt tests af forskellige 
fly, og har været spændende, a t blive 
inviteret med på pressetur i en helt 
ny australsk GAS Airvan. 

Til sids t vII Jeg dog lige nævne de to 
historier om DMU-turen til Gorlitz 
og DULFUs arrangement på Kolding
Vamdrup, der endnu engang bekræf
ter at der er gang i privatflyvning, 
trods alt for megen snak om moms, 
afgifter og krise. 

FLYV afsejler hvad der sker indenfor 
fritidsflyvning og erhvervsflyvning 
i Danmark, og de to kategorier er 
kendetegnet ved grundlæggende 
forskelligheder. Indenfor erhvervs
flyvning fo regår de fleste aktivi teter 
fordi aktørerne får penge for det de 
foretager sig. Indenfor fritidsflyvning 
foregår langt de fleste aktiviteter i 
folks fritid, uc.len at c.ler tjenes penge 
på aktiviteterne. Fri tidsflyvning - og 
alle de afledte aktiviteter såsom klub-

RuneBaJ/e 
Redaktør . 

og udgiver af FLYVfi 
ro2013 

Født i Odense 1967 
A cell. / PPL 1991 
Cond. scient i a 
CPL i New z~alo:!r;;;gi Kbh.1999 
CPL I Danmark 2004 
Flwep/adschej pd Sa . 
Flyveinstruktør 2005 msø siden 2004 

Søjly rating Canada 2012 

o.ftener, klubture, åbent hus, flyv-ind, 
a irshows osv - foregår fordi der er 
en masse mennesker, der lægger et 
kæmpe frivi lligt ulønnet arbejde. 
Dette nummer af FLYV e r derfor også 
en hyldest t il alle de mange men
nesker der har knoklet for at alle 
de spændende arrangementer kan 
lykkes. Uden alle de aktive ulønnede 
mennesker havde vi nok ikke mange 
arrangementer at flyve eller køre til, 
og ikke mindst folkene bag VM i DLG i 
Herning, Stauning Airshow og Roskil
de Airshow fortjener at få ros og klap 
på skuldrene. GODT GÅET! ! ! 

Da KDA i december besluttede at lade 
FLYV udsætte for et genoplivnings
forsøg, spurgte flere bestyrelsesmed
lemmer om der mon ville være stof 
nok, og om der ville være fr ivillige 
der ville bidrage med artikler og bil
leder. Efter et halvt års arbejde med 
FLYV kan redaktionen berolige even
tuelle skeptikere med, at der er mas
ser der gerne vil bidrage, og at der er 
masser af stof om både fritidsflyvning 
og erhvervsflyvning. 

Med andre orc.l er c.let en fornøjelse 
endnu engang at have fået mulighed 
for at str ikke et FLYV sammen, der 
bekræfter at der sker en masse spæn
dende og positivt indenfor flyvningen 
i Danmark! 

God læselyst! 

Rune Balle 



www.scantech.aero/ info@scantech.aero / + 45 96 78 02 00 
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C-17 ses her i Royal Air Force bemaling. 
Foto: Boeing. 

KORT SAGT afKnudLarsen 

ALSIE EXPRESS 

Det nye luftfartsselskab Alsie Express 
har påbegyndt flyvningerne fra Søn
derborg til København og omvendt. 
Ruten er hidtil blevet befløjet af 
Danish Air'Transport siden Cimber 
Sterling gi'J<-konkurs. DAT er dog ble
vet kritiseret for at have en upraktisk 
tidstab'el fq_r sine flyvninger. DAT har 
indstillet flyvninger på ruten. 
Alsie Expres_s_ anvender to ATR72-
500 so_m firmaet Air Alsie opererer 
for selskabet. Flyene er leveret af det 
danske firma Nordic Aviation Capital 
i Billund Lufthavn. 
Der flyves fem rotationer på alle 
hverdage samt to gange dagligt på 
lørdage og søndage. Alsie Express 
etableret som et søsterselskab til Air 
Alsie, der er ejet af Sandma Holding 
A/S. Navnet Alsie Express er valgt for 
at md1kere relationen til både Als og 
søsterselskabet Air Alsie samt for at 
signalere en nem, hurtig og effektiv 
transportforbindelse. 

M0ONEY PÅ ISEN 

Sagen mod piloten, der den 31. de
cember 2010 havarerede med tre 
passagerer ombord på den tilfrosne 
Karre bæk fjord, er afgjort ved en 
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dom, der er afsagt af retten i Næstved 
den 6. juni 2013. 
Piloten havde påtaget sig at flyve i alt 
9 gæster til en nytårsfest på Vejrø, 
men flyet havarerede, da han med de 
første tre måtte opgive at lande på 
Vejrø og var på vej tilbage til Næst
ved. 
Piloten blev dømt for overtrædelse 
af luftfartsloven ved at have at have 
begyndt flyvningen uden først at have 
foretaget en omhyggelig gennem
gang af tilgængelige vejroplysninger. 
Desuden havde han foretaget den 
erhvervsmæssige lufttransport uden 
at have tilladelse eller licens til det. 
Han blev også dømt for overtrædelse 
af straffeloven ved uagtsomt at have 
t ilføjet passagererne betydelig skade. 
Tiltalte blev straffet med fængsel i 40 
dage, der blev gjort betinget. Det be
tyder, at han ikke skal md og afsone 
straffen, og begrundelsen for del va1; 
at han var ustraffet og er over 70 å r. 
Tiltalte blev også fradømt retten til at 
gøre tjeneste ombord på et luftfartøj 
i 2 år. 
Begrundelsen for frakendelsen var, at 
tiltalte, ved at påtage sig en flyvning 
a f erhvervsmæssig karakter under 
de pågældende vejrforhold, har 
udvist et betydeligt fej lskøn og på 

egne og passagerernes vegne taget 
en uacceptabel chance med alvorlige 
konsekvenser til følge. (Rettens SS 
5547 /2012). 

C-17 TIL INDIEN 

Det indiske flyvevåben har mod
taget det første af 10 Boeing C-17 
Globemaster III transportfly i juni. 
De næste fire skal leveres i 2013 
og de sidste fem i 2014. Det indiske 
flyvevåben bliver herved det nyeste 
medlem af C-17-klubben, der yder
ligere består af Australien, Canada, 
Qatar, UAE, England og de 12 med
lemmer i NATO and Partnership for 
Peace landene. 
Boeing har leveret 254 C-17, heraf 
222 til U.S. Air Force og de 32 til 
ovennævnte nationer. 

NAC 
Det danske flyleasingfirma Nordic 
Aviation Capital med hovedkvarter i 
Dillund Lufthavn fører en stille tilvæ
relse uden for mediernes søgelys. I 
virkeligheden er NAC verdens største 
flyleasingfirma inden for turboprop
fly med 40 - 70 sæder. Efter en stille 
start i Skive Lufthavn i 1990 er fir-



maet vokset hurtigt, hvilket nødven
diggjorde en flytning til l:lillund Luft
havn i 2004. NAC har nu 200 fly i sin 
flåctf' og har afctPlingPr i lrlanct, USA 
og Singapore. Bestyrelsesformand og 
iværksætter er Martin Møller Nielsen. 
På årf'ts Paris Air Show i juni unctPr
skrev han en aftale med flyfirmaet 
ATR på 90 ATR turbopropfly, heraf er 
35 i fast ordre. En aftale til en værdi 
af 2,1 mia. USD. Martin Møller Niel
sen ser store muligheder for vækst 
i Asien og Central- og Sydamerika 
og forventer at have 300 fly i flåden 
i løbet af få år. Efterspørgslen på 
90-sæders turbopropfly er stigende 
og Martin Møller Nielsen håber at 
flyfabrikken ATR snart vil igangsætte 
en sådan program. 

-9 MED NYT FARVESKEMA 

Boeing fabrikken i Seattle, USA har 
netop kørt den næste model af 787 
Dreamliner ud af malehangaren. -9 
har det nye Boeing bemalingsskema 
på kroppen, halen og vingerne. 787-9 
er en forlænget udgave af den nu
værende -8. Kroppen er forlænget 6 
meter og kan derfor medføre yderli
gere 40 passagerer over en 555 km 
længere strækning. Første levering 
sker til Air New Zealand i sommeren 
2014. 

AIRBUS A380 TIL BA 
Air France og Lufthansa har for no
gen tid siden modtaget Airbus A380 
flyet. British Airways modtog den 
4. juli det første af 12 fly. British 
Airways flyver besætningstræning 
ud af Manston Lufthavn sydøst for 
London. Når træningen er afsluttet 
sættes A380 i la ngrutefart til Los An
geles og Hong Kong. Ved Royal 
International Air Tattoo i Fair-
ford vest for London var A380 
også tilstede, bl.a. sammen med 
RAF's berømte Red Arrows op
visningshold. 

--

KZ III OY-DHY 
Kramme & Zeuthen's 
Skandinavisk Aero In
dustri producerede 64 
KZ Ill. Fire af dem blev 
udrustet som ambulan
Cf'fly - OY-DHYvar en 
af de fire. Flyene gjorde 
tjeneste hos Zone
Redningskorpset indtil 
1963. Der har i mange 
år været giort forgæves 
forsøg på at genopbygge 
OY-DHY, men nu er der 
måske håb. Aeronautisk 
Aktivitetscenter Avedøre 
lAAAJ er måske "mand" 
for opgaven. Museet 
Andelslandsbyen uden 
for Holbæk håber at 
Hyet kan placeres her. 
Man har fået Holbæk 
Kommunes tilladelse 

et kan væ re svært at skelne flyene fra hinanden, men 
å halen viser at flyet er en 787-9. Foto: Boeinq. 

til at anlægge en kort 
landingsbane og vil 
påbegynde at bygge en 
tidstro hangar af træ, så 
OY-DHY kan opbevares 
på passende vis. 

Norwegians første Boeing 787 starter fra fabrikken i Seattle, USA. 
Foto: Boeing 

NORWEGIAN NYT 

Som de første i Skandinavien har det 
norske selskab Norwcgian Air Shuttle 
anskaffet flyet Boeing 787-8. Mange 
flyinteresserede var mødt op ved Fly
vergrillen på Amager den 5. august, 
hvor Norwegians nye fly for første 
gang kom til Kastrup Lufthavn. 

Besøget var et led i besætningstræ
ningen. Boeing flyet er indrettet 
med 291 sæder og vil blive indsat i 
selskabets langruter bl.a. fra Køben
havn til Fort Lauderdale i Florida til 
november. Norwegian har bestilt otte 
Boeing 787-8. + 

British Airways første Airbus A380 passe
rer over kontroltårnet i Fairford, UK. Foto: 
Carsten Jørgensen. 
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... har ikke noget at gøre med grovvarer i det danske landbrug, men er den nyeste 
gren inden for modelflyvning, som har udviklet sig med rivende hast siden år 
2000. Der blev første gang afholdt VM i denne disciplin i 2011 i Sverige, og i år i 
uge 30 afholdtes det andet på Herning flyveplads. 

DLG eller F3K. .. Begge dele lyder kryptiske. DLG står for 
Discus Launched Glider, hvilket betyder håndstartede ra
diostyrede svævemodeller, der kastes til vejrs med nogen
lunde samme teknik, som bruges af diskoskastere. F3K er 
den internationale klassifikation, som denne disciplin har 
fået under FA! (Federation Aeronautique Internationale). 
Generelt er flyvning et område, hvor fantasi og kreativitet 
har udfoldet sig i et forunderligt omfang. Inden for F3K 
er dette i allerhøjeste grad også tilfældet. Her sker der en 
helt fantastisk sammensmeltning af avanceret fly design 
og den fysiske og mentale udfoldelse for piloten, som for 
tilskueren nærmest får karakter af en ballet med smukke 
piruetter på jorden og senere en elegant udfoldelse i luf
ten. Når man hertil lægger det omfattende spillerum af 
konkurrenceregler, kommer der desuden et element af 
underholdning og spænding, som ved VM i Herning nåede 
en fantastisk kulmination ved konkurrencens afslutning, 
hvor flere om flyvninger skulle gennemføres for at kunne 
kåre tyskeren Henrik Vogler som senior verdensmester. 

HVAD OG HVORDAN? 

F3K-modellen fandt omkring 2000 s in nuværende 
grundform, da professor Mark Drela, MIT, konstruerede 
sin Supergee med en spændvidde på 150 cm. Vingen er 
karakteristisk ved at have et meget tyndt profil og flaps/ 
krængeror langs hele bagkanten, som giver s tort råderum 
i hastighed og som i de rette hænder muliggør at lande 
præcist. Kulfiber- ribber og kevlar-beklædning giver en 
meget stærk vinge, som kan klare de store påvirkninger 
under diskos-starten, hvor piloten med to fingre holder 
om to meget stærke tappe i vingetippen. Han drejer hur
tigt en omgang omkring sig selv, og de meget øvede kaster 
flyet 60-70 m til vejrs. Der er også lagt meget omhu i de
sign af krop og haleparti med henblik på at opnå tilstræk
kelig styrke og stivhed til at flyet bevarer -,tabilitet undrr 
starten. Modellen har en vægt på 250-280 gram og løber 
let op i en pris på 6.000 kr. 

Der dystes 
i al venskabelighed 
mellem nationerne. 



Under F3K-konkurrencer dyster man i 10 forskellige 
discipliner, som hver varer mellem 7 og 10 minutter. Ud 
over selve start- og flyveteknikken er det p ilotens evne 
til at læse vejret, hans taktiske færdighed og rutine i at 
bedømme tider med sekunders nøjagtighed, der har be
tydning. En Konkurrencepilot ledsages af en hjælper, der 
må rådgive med alt, herunder at hjemhente en udelandet 
model eller hente en af de 3 reservemodeller, som må 
medbringes til konkurrence området. Dette område er 
markeret med farvestriber, og alle starter og landinger 
skal ske inden for dette, men piloten må gerne bevæge 
sig uden for feltet under flyvning. En landing uden for 
medfører O point, ligesom påflyvning af personer og an
dre specificerede hændelser medfører strafpoints. Pilot 
og medhjælper ledsages af en ( evt. to) officiel tidtage1; 
hvis opgave foruden tidstagninger består i at vurdere, om 
reglerne i flyvefeltet overholdes. Når man overværer be
vægelserne af de mange piloter og deres ledsagere under 
en flyvning, oplever man et skue, som kan sammenlignes 
med store flokke af traner i dans, fordi hver gruppes be
vægelser koordineres, således at piloten fører an, hjælpe
ren følger ham tæt, og tidtageren holder sig pænt bagved. 
De enkelte gruppers indbyrdes bevægelser sker ikke efter 
noget fastlagt mønster. 

Morgentåge 

Følgende gives et par eksempler på nogle af de ti discipli
ner, som illustrerer nødvendigheden af strategi, koncen
tration og præcision: 
- "5x2" er en opgave, hvor der inden for 10 minutter skal 
udføre 5 flyvninger så tæt på 10 minutter som muligt. Oa 
der skal bruges tid til en start, kan det naturligvis ikke 
lade sig gøre at opnå en samlet flyvetid på præcis 5x2=10 
min. Piloterne flyver derfor ideelt 119 sekunder, og ma
nøvrerer flyet, så de kan gribe det i vingetippen og kaste 
det op til en ny omgang, hvilket tager det manglende 
sekund i at nå de 120. Hvis man gør det 5 gange i træk, 
opnår man inden for t idsbegrænsningen den optimale 
flyvetid på SXl 19+ 1=596 sekunder, fordi sidste flyvning 
ideelt er på 120 sekunder. 

- "3 af 6" er også en 10 minutters opgave, hvor piloten 
maksimalt må starte 6 gange og flyve højst 180 sekunder 
pr. gang. Det er summen af de 3 længste flyvninger, der 
tæller, og kan højst blive 3x180 sekunder. 

- "1, 2, 3 og 4" er det sidste eksempel på opgaver, hvor 
piloten inden for 10 minutter skal opnå fire flyvninger 
på hhv. 60, 120, 180 og 240 sekunder. Antal flyvninger og 
rækkefølge er valgfri. Hvis en flyvning bliver for lang, gi
ver det fradrag i points. 

.. . Høj sol senere på dogen. Her ses juniorerne 



VM I HERNING 2013 
ARRANGEMENTET 
Da VM udfoldede s ig i Herning i uge 
:lO, var det produktet af en lang kræ
vende og ekstrem dygtigt gennem-
ført proces. Det gav sig klart udslag i 
deltagernes udelte tilfredshed og en 
smidig gennemførelse i en atmosfære af 
gensidigt kammeratskab og kompetence 
fra både arrangørernes og deltagerne 
side. Arrangementet husede over :wo gæ
ster fra 29 nationer, hvilket stillede store 
krav til anordning af faci liteterne både på jorden og i 
luften. 
Det var Erik Dahl Christensen godt klar ove1~ da han al
lerede før det første VM i Sverige i 2011 puslede med 
tanken om et VM i Herning, og det var en glad og taknem
melig Erik, som sammen med gruppen af medarrangører 
høstede stort bifald ved afslutningen. Det svenske VM gav 
en god lejlighed til at studere art og omfang af de utallige 
delaktiviteter, og gennem en interessegruppe under Mo
delflyvning Danmark (MOK) og koordinering med KDA og 
FA! etablerede man en organisationsgruppe på 7 perso
ner med Erik Dahl Christensen som formand. 
Hovedopgaverne lå inden for følgende områder: 

- Ansøgning hos FA! om nominering som værtsland for 
F3K-VM 2013 

- Aftale om samarbejde med KDA og MOK samt kontakt 
til Herning Kommune om disponering af Herning Flyve
plads og øvrige vilkår for arrangementet. 

- Sikring af luftrummet i konkurrenceperiodens dagtimer 
efter aftaler med Herning Kommune og Karup ATC, i hvis 
TMA pladsen ligger: Derpå godkendelse af aftalen i Trafik
styrelsen. 

- Verdensomspændende annoncering af arrangementet, 
herunder udstrakt brug af facebook. 

- Jagt på hjæ lpere fra alle grene af modelflyveverdenen til 
t idtagnine, kontrol af modeller (proressine), administra
tion og teknisk gennemførelse, forplejning, PR, rengøring 
og talrige øvrige opgaver. 
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Herning Flyveplads var ideel til formålet med de store 
græsarealer på et område uden forstyrrende omgi
velser. Hertil kommer, at Herning som messe-by har 
gode faciliteter til at modtage mange gæster, og at 
byens administration har en særdeles imødekom
mende holdning til bl.a. fritidsaktiviteter. Vejret viste 
s ig fra sin smukkeste side med godt flyvevejr i hele perio
den - nogle ymtede endda noget om, at det måske var for 
godt til for alvor at få fårene skilt fra bukkene; men dette 
var et regulært luksusproblem. Normalt begyndte dagene 
ret koldt pga. den store udstråling om natten, og en enkelt 
dag pga. af passage af en lille vildfaret koldfront. Senere 
på dagene blev det varmt - meget varmt. IJet sti llede 
store krav til tidtagerne, som ofte havde ret langvarige 
runder. Så der var et stort forbrug af vand både til indvor
tes og udvortes brug. Det s idste i form af våde hatte og 
håndklæder omkring nakken, hvilket kunne give associa
tioner til en stor flok omvandrende beduiner med stopure 
og skriveplader - hvor sådanne i øvrigt måtte være at 
iagllage i verden. 

KONKURRENCEN 
Lørdag den 20. og søndag den 21. juli gennemførtes for 
6. gang den danske konkurrence Swinging Denmark, som 
ofte har udenlandsk deltagelse. I år rigtig mange, idet de 
eneste deltagende danskere var de 3, som senere deltog 
i VM-konkurrencen, og de øvrige 116 var hovedsageligt 



de udenlandske VM- deltagere. Både deltagerne og ar
ra ngørerne benyttede her lejligheden til at finjustere hhv. 
kendskabet t il den midtjyske luft og procedurerne for 
afviklingen, inden den store VM konkurrence skulle gen
nemføres . 
Jonas Ekman, Sverige, og Marc Werth, Tyskland, og Mat
tias Hammarskjold, Sverige, blev nr. 1, 2 og 3 i Swinging 
Denmark 

Fra mandag den 22. til lørdag den 27. juli gen-
11e111f0 1 l e~ selve VM med 16 pilolfc'r i junior 
grupptrn (undør 18 fir) oc R~ d0ltagcrC' i SC' 
niorgruppen. Der blev fløjet 17 runder, som 
hver indeholdt en opgave med 3-5 flyvninger 
inden for en 7-10 minutters pe riode (arbejds
tid). Lidt t rylleri med lommeregneren giver 
en samlet flyvetid for samtlige modeller på 
størrelsesordenen 230 timer for hele pcrio 
den. Konkurrencen blev gennemført med 
en imponerende præcision på en sportslig 
fair måde i en kammeratlig ånd med udveks

linger af rigtig mange muntre bemærk
ninger. Juryen blev 

Flere billeder på næste s;de +--

ikke i væsentlig grad bebyrdet med protester, men kom til 
gengæld på en voksen opgave ved slutningen, hvor mange 
af de fabelagtigt dygtige piloter lå næsten på linje med 
points. I junior gruppen faldt afgørelsen efter en fly-off 
mellem 8 piloter med Jason Weber, Sydafri ka, som vinder. 
Afgørelsen i seniorgruppen blev en spændende gyser. 
Først skulle der gennemføres en fly-off mellem 12 piloter, 
som resulterede i, al Igor Bulseroga, Ukraine, og I le nrik 
Vogler, Tyskland, lå lige på 4 . decimal i pointberegningen. 
- Og så gik juryen ellers i gang m ed den højere tal gym
nastik. - Kunne det afgøres ud fra de opnåede tider ved 
iagttagelse ;:if ;:ifrundinger i de tidligere point beregninger, 
eller skulle der en omflyvning til? - Og man ventede. - I 
spænding. - De to nationers holdledere var helt blege i 
den hede sommer eftermiddag. Uden for de vise mænds 
te lt hørtes lavmælt tale om gæt på udfaldet af deres tan
ke- og regnevirksomhed. 
Der blev dømt omflyvning i form af"Sx2", altså fem flyv
ninger så tæt som muligt på 120 sekunder inden for 10 
m inutters arbejdstid. Og sikke et brag af flot flyvning! - I 
de to fø rste flyvninger oplevede vi, at de to piloter efter 
nøjagtig 119 sekunders flyvning greb deres modeller i 
t ippen og launchede dem fuldstændig synkront. Men i 3 . 
flyvning trådte Igor forkert og fik ikke modellen højt nok 
t il at kunne fange termik til 119 sekunders flyvning for 
at kunne fortsætte. Han fik masser af bifald; men Henrik 
Vogle1; kunne rejse Lil Tyskland me<l en velfortjent VM
titel i F3K. 

Det ville se sort ud for ufreden i verden, hvis nationerne 
kunne dyste med hinanden på denne måde. 

Billedserien på dette opslag viser faserne i et diskus launch. 
Generelt er flyvning et område, hvor fantasi og kreativitet har 
udfoldet sig i et forunderligt omfang. Inden for F3K er dette i 
allerhøjeste grad også tilfældet. Her sker der en helt fantastisk 
sammensmeltning af avanceret fly design og den fysiske og mentale 
udfoldelse for piloten, som for tilskueren nærmest får karakter af en 
ballet med smukke piruetter på jorden og senere en elegant 
udfoldelse i luften. F o -
tos: Rune Balle 
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"Mennesker omkring den gamle flyveplads i Sønderborg 1946 - 1969" 

ar Jørn Sørensen 

Siden Jørn Sørensen gik på pension 
efter 32 år i Cimber Air, har han ikke 
ligget på den lade side, og i foråret 
udgav han en bemærkelsesværdig og 
spændende bog med titlen "Menne
sker omkring den gamle flyveplads i 
Sønderborg 1946-1969". 

Med hjælp fra venner og bekendte, 
tidligere kol leger, enker og børn af de 
mange der havde tilknytning til den 
gamle flyveplads i Sønderborg, har 
Jørn - med pilotnavnet JØS - indsamlet 
historier og fotografier fra flyvningens 
ungdom i årene efter Anden Verdens
krig. 

Bogen er inddelt i afsnit, der beskriver 
en lang række fremt rædende flyver
personligheder: Egon Verner Simonsen 
(1916-1949); Laurids Jacobsen Abild 
(1891-1960); Helge Emil Møller (1911 
- 1995); Hans Lund 1919 - 2009) Egon 
Kønig (1933 - 2012); Ingolf Lorenz Niel
sen (1925 - 1995); Eigil Jensen (1929, 
alder 82 år i 2012); Mads Clausen 
(1905 - 1966); Hans Erik Blankschøn 
(1932, alder 80 år i 2012); Hans Jørgen 
Christensen (1937, alder 75 år i 2012); 
Alfred Asmussen (1926 -1968); Hans 
Peter Venningbo ( 1914 - 1999); Harry 
Vosgerau (1935 - 2010); Hans Peter 
Nielsen (1899 - 1982); Orla S. Bertram 
Hansen (1931, alder 81 år i 2012); Aage 
Hohansen (1947 alder 65 år i 2012); 

Børge Lauersen (1932, alder 80 år i 
2012); Hans Børge Hansen (1930" al
der 82 år i 2012). 

Derudover beskriver den Sønderjyl
lands Flyveselskab A/S (1947 - 1975 
/ Sønderjyllands Flyveselskab 1975 
- 1993); Cimber Air; Teknisk Afdeling i 
Sønderjyllands Flyveselskab; flyveklub
berne, flyvepladsen og uddannelserne 
som mekaniker og pilot, og bogen er 
fyldt med spændende historiske fakta 
og krydret med at væld af anekdoter. 

På over 200 sider beskrives livet og 
menneskene på den gamle flyveplads 
i Sønderborg i årene 1946-1969, men 
selvom JØS selv tilbragte 32 år som 
styrmand og kaptajn i Cimber Air, til
deler han kun sig selv en lille håndfuld 
sider i bogen. Er vi rigtigt heldige kan 
det dog tænkes, at JØS kan afse tid til 
at arbejde videre med bogens sidste 
afsnit, så det kan blive en hel bog om 
en karriere i dansk luftfarts måske mest 

"R.idial 8'1" af Jørgen Dahl Sørensen 

I FLYV no. 3 havde der indsneget sig en fejl med hensyn ti l, hvordan 

man besti ller bogen "Radia l 084" af Jørgen Dahl Sørensen. 

- En beretning om Sterling Airways-flyet, som forulykkede under 

indflyvning til Dubai i 1972 - den slørsle danske nykatastrofe gennem 

tiderne. 

Bogen besti ll es via http://www.rad1a1084.com, 
Bogen er udgivet på forlaget BoD, ISBN :9788771149586. Pris kr. 98.-. 

spændende epoke. Det vi l der uden 
t vivl kunne komme en ligeså spænden
de bog ud af som "Mennesker omkring 
den gamle flyveplads i Sønderborg 
1946-1969". 

Bogen: Format 240xl 70, 220 sider, stift 
bind og blankt papir. 
Køb den direkte hos forlaget kr. 295 
incl. forsendelse. (værdi 65 kr.) . 

Okra Bogforlag: www.okra.dk 
v. Jørn Sørensen 
Ertebjerghav 6 
6470 Sydals 
bogforlag@okra.dk 

Besti l via mail, brev eller te lefon 
og indsæt beløbet på 
Dronninglund Sparekasse 
Kto: 9044 0001355422 

Eller bestil hos boghandleren 
Opgiv titel og ISBN: 
978-87-996366-0-0 
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Fabriksnye italienske fly, lækre faciliteter på jorden og hyggelig atmosfære sam
men med instruktører med årtiers erfaring. Det er hvad man får hvis man vælger 
at tage sin pilotuddanne/se hos GREYBIRD Aviation Group. 

FLYV ankommer til Randers Flyveplads en smuk ti rsdag 
formiddag i starten af maj. 
Fotogra f, Casper Tybjerg, har hevet en dag ud af s in travle 
kalender for at "lege" med FLYV, og han har taget sin 8 
årige søn Mikkel med på drengetur. På Mikkels skoleske
ma stod der dansk-dansk matematik-matematik og idræt, 
og det m ener Casper godt ka n erstattes af aerodyna mik, 
flyverengelsk og samfu ndsfag, uden at Antorini e ller Mik
kels klasselæ rer kan t illade sig a t gøre indvendinger. 
Som karrierefotograf er der dage hvut l1a11 -'>U lfl far Lil Lu
snart tre børn godt kan få lidt dårlig samvittighed over 
lkke al være nok hjemme, ug selv den netop ove rståede 
weekend bød på a rbejde. Ugen inden stod der "fotoop
gave i Grand Canyon" i den fyldte kalender, så bare et par 
dage efter at have været på arbejde i USA tog det ikke 
mange sekunder a t s ige "ja" til fotoopgave hvor ha n kunne 
tage "sønnike" med på "FLYV-mission" t il Randers, for at 
fotografere de nye flyvemaskiner hos GREYBIRD Aviation 
Group. 

Thomas Eriksen der e r GREYBIRD flyveskole ns Chief Fly
ing lnstructor tager imod os i flyvepladsens "cafeteria", 
og vi bliver vist ind i de tilstødende flotte nye lokaler, 
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der er indrettet i en gammel træhangar. Det er ikke bare 
nyindrettet men helt nye lokaler, for bare et par måneder 
tidligere s tod der fly hvor GREYBIRD nu har deres kontor 
og lokaler til elevbriefing. "Vi har s impelthen bygget en 
bygning inde i hangaren", fortæ ller Thomas, og tilføjer, a t 
den store glasfacade, der vender ud mod startbanen, har 
en lidt sjov historie. Det e r nemlig en del af den gamle 
glasfacade der blev til overs, da Aalborg Lufthavn blev 
udbygget. 

Efter en kort præsentation af GREYIRD lander skolens 
nye 'J'ECNAM I-' LOOL) F ltge udenfor vinduerne, med en 
af flyveskolens instruktører Martin Sørensen samt elev 
Henrik Kleis, der ud over at være PPL-elev også sidder i 
bestyrelsen for GREYBIRD. Henrik Kle is stråler af glæ de 
efter at have væ ret i luften på sin niende PPL-lektion, 
men som travl Aarhus-advokat - og britisk konsul - har 
han ikke tid til meget hyggesnak. "Jeg har et møde i Aar
hus klokken 12, s iger han undskyldende da han spurter 
ud til sin Jaguar, der ikke ligefrem hvisker farvel, da den 
forsvinder i en støvsky efter "take-off" fra Randers flyve
plads. 



TECNAM 
Langt de fleste flyveskoler i Danmark har i årtier brugt 
Pi per 28, Cessna 150 eller 172 til PPL-skoling, og det 
har GREYBIRD også gjort, da de indtil foråret 2013 hed 
Aarhus Flight Academy eller AAFA som de blev kaldt til 
daglig. Pi per og Cessna er gode pålidelige fly, der er så 
udbredte, at det aldrig er et problem at få reservedele, 
men det er også flytyper der blev designet i begyndelsen 
af 1950'erne, hvilket betyder et relativt højt forbrug af 
pftPrhån<lPn rPt ko~thar AVGAC:. og <litto re~erve<lPlP RftPr 
at have gjort ligesom alle andre flyveskoler i over fem år, 
besluttede vi at ville gøre noget andet og forhåbentlig 
bedre og billigere, fortæller Thomas Eriksen, og så gik de 
i gang med a l undersøge om der fandles en 0ylype der 
ville med fordel kunne erstatte Pi per og Cessna. 
Kort tid efter beslutningen om at finde et bedre egnet 
fly, havde FLYV en temanummer om nye flytyper. "Da vi 
læste om TECNAM besluttede vi at se nærmere på netop 
det fly. Det enmotors skolefly fik os til også at se nærmere 
på TECNAMs tomotors fly, og efter grundige overvejelser 
og drøftelser i bestyrelsen, blev det besluttet at vi både 
skulle købe et enmotors og et tomotors fly" 

FOTOGRAFERING AF FLYENE 

Efter en kort gennemgang af beslutningsprocessen 
omkring køb af de to TECNAM-fly er det tid til at få foto
graferet de to spritnye fly. Da den lille TECNAM P2002JF 
snart skal på skoleflyvning igen får vi travlt med at gøre 
klar til at fotografere det fra luften. Casper Tybjerg har en 
plan. "Jeg vil gerne fotografere den med Randers Regn
skov i baggrunden, og så vil jeg gerne ligge godt 500 fod 
højere i fotoflyet så jeg har solen bag mig". 
"De t er en afta le" siger Thomas Eriksen, og tager fotograf 
og "lærling" med ud til den klargjorte Cessna 172 OY-BUK 
imens FLYVs skribent bliver guidet ud til TECNAM'en. 

Ved første øjekast minder TECNAM 2002 lidt om en Pi per 
28, der har været en tur i en tørretumbler. Alt er skaleret 
ned, men det er stadigvæk et metalfly der er nittet sam
men. Modsat Pi per skal man dog kravle ind i cockpittet 
fra forkanten af vingen, og modsat Pi per kan man kravle 
ind fra begge s ider, for den velkendte Pi per-dør er erstat
tet a f et canopy der kan skydes bagud, ligesom på f.eks. 
en Rally. 

Vel nede i cockpittet kan man kons tatere, at man sidder 
rigtigt godt i det lille fly, og så snart motoren er startet 
vil de fleste Pi per-piloter hurtigt glemme, at der ikke er 
bagsæder, om end de nok lige skal vænne s ig til at der er 
en styrepind i stedet for de velkendte styregrejer, og at 
der kun er et håndtag til at kontrollere motoren, der ikke 
er en tørs tic 1SO eller HiO HK l.ycominc eller C.ontinental 
men en 100 HK Rotax, der kan nøjes med 16 liter i timen. 
Vel at mærke ikke AVGAS t il næsten 20 kr. pr liter men 
Rl.YFRI Rll.RFN7.IN til ll NOFR 1? kr pr litPr1 

TECNAM P2006T 
Ud over det enmotors TECNAM P2002JT-fly har GREY
BIRD Avialion Gro up også inveslerel i el Lomolors fly, der 
på mange måder minder om det velkendte Partenavia / 
Vulcan fly. TECNAM P2006T er dog på flere punkter også 
ret forskellig fra Partenaviaen. Den største forskel er, 
at man ikke skal krybe gennem kabinen, for dernæst at 
smyge sig ned i stolene i det lille cockpit, men at flyet har 
en relativt stor dør til cockpittet, så selv en pilot med ondt 
i ryggen kan komme ind og sidde behageligt. Derudover 
har den en ligeså god adgangsdør for de to passagerer der 
er plads til bag cockpittet. Til skoleflyvning har TECNAM 
P2002T dog endnu Lo kæmµe slore fo rdele: 

1: Rotaxmotorer, så flyet "drikker" under det halve af en 
Partenavia og så oven i købet bil benzin der koster godt 
det halve pr liter ift. AVGAS. 
2: Optrækkeligt understel, så uddannelsen til erhvervspi
lot inkluderer at gear-up og gear-down bliver masseret 
ind i rygraden. 

Da FLYV var på besøg hos GREYBIRD Aviation Group var 
det planen at vi skulle flyve en tur i det skønne fly, men 
desværre var flyet ved at blive gjort klar til en længere tur 
sydpå. Inden flyet drog af sted nåede vi dog at tage et par 
billeder imens det blev taxiet til og fra benzintanken. 

NYTÆNKT PILOTUDDANNELSE 

Som næ vnt er GREYBIRD Aviation Group en videreudvik
ling af Aarhus Flight Academy, med den store forskel, at 
der flyves i NYE brændstoføkonomiske fly i NYE omgivel
ser. At investere over fire millioner kroner i at etablere et 



Aviation academy nu om dage, hvor der er hård konkur
rence om eleverne, kan måske synes noget risikabelt, 
men det er også et meget klart signal at gøre det gen
nemført og gennemtænkt. "Vi mener at vi har et rigtigt 
godt tilbud, til elever der vil have en god uddannelse t il 
en konkurrencedygtig pris" s iger Thomas Eriksen, og han 
fremhæver at kommende elever ikke bare får en god ud
dannelse til en fornuftig pris, de kommer også til at spare 
en masse tid fordi GREYBIRD opererer fra Randers Flyve
plads. 

Mange læsere, der ikke er så vant til at betragte Randers 
som værende specielt centralt, bliver her nødt til at spidse 
øre1~ for Thomas Eriksen kom med et par gode pointer: 
"Randers Flyveplads ligger omtrent en times kørsel fra 
Aarhus, Viborg og Aalborg, og selvom mange vil mene 
at Jylland ikke er specielt tæt befolket, så betyder det, at 
Randers Flyveplads i leorien er opland for omkring en 
million mennesker". Med andre ord kan pilotelever, ligeså 
godt bo i Aarhus, Viborg, Aalborg eller Randers og ud
danne sig hos GreyBird, som de kan bo i hovedstadsom
rådet og køre til Roskilde Lufthavn. "I forhold til Roskilde 
Lufthavn, har vi dog nogle klare fordele", påpeger Thomas 
Eriksen og fortsætter "Randers har ikke nær den samme 
trafik som der er i Roski lde Lufthavn, og derfor spildes 
der ikke tid på at holde og vente på starttilladelse. Det 
er bare af sted, og så har vi ikke mange minutters flyv
ning fra Randers til vi kan træne anflyvninger i Tirstrup, 
Aalborg eller Karup. Til grundskoling har vi så ydermere 
nogle gode græsbaner lige om hjørnet, såsom Hadsund, 
Aars og Samsø, så vi kan det hele". 
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SPÆNDENDE FREMTID 

Hos GREYBIRD aviation group i Randers Lufthavn mener 
man, at have fundet et rigtigt godt bud på fremtidens 
pilotuddannelse, hvor priserne holdes nede ved at flyve 
med nye benzmøkonom1ske fly, der ikke kræver en masse 
vedligeholdelse de første mange år. Thomas Eriksen 
forklarer, Vi har fravalgt at udbyde den integrerede ud
dannelse. Til gengæld tilbyder vi den modulare uddan
nelse gennemført under en struktur der nøjagtig kan 
sammenlignes med det integrerede forløb. Fordelen ved 
denne model er at både skolen og eleverne opnår en langt 
større fleksibilitet. Den eneste "ulempe" er at Eleverne 
undervejs får et PPL certifikat så de rent faktisk kan flyve 
selv før de er færdig uddannet som erhvervspiloter, det 
sker nemlig ikke automatisk på den integrerede uddan
nelse. Skolen råder også over en række nyindrettede 
værelser, der kan lejes af skolens elever, på den måde kan 
elever <ler ikke bor i nærornrå<lel også få mulighed for 
at skole hos det nye Jyske initiativ. Skeptikere vil måske 
klø sig i skægget, og mumle noget om at de små nye lette 
TECNAM fly nok rasler fra hinanden, ford i de ikke er byg
get så kraftige og tunge som Cessna 172 eller Pi per 28, 
der blev designet i starten af 1950-erne. Men dengang 
de fly var nye, var der nok også en del skeptikere der var 
betænkelige ved tanken om seriefremstillede fly uden træ 
og lærred. Om GREYBIRD har taget en genial beslutning, 
vil tiden vise, og indtil da må vi glæde os over, at der selv 
i Danmark er nogle der tør satse på en fremtid med ny og 
lidt grønnere teknologi. 



91! 

GreyBirds udannelses program adskilder sig væsentligt fra d 
kendte modeller på den måde at man helt har fravalgt simuleret 
flyvning. Det betyder at eleverne kommer gennem uddannelsen 
ved at flyve på rigtige fly, så der tilbringes ikke tid i computer
baserede simulatorer. 
Derudover muliggør økonomien i de nye fly, at man skoler op mod 
80 timer på den sprit nye twin med glas cockpit. Det skal sammen
lignes med de 15 timer der er ved at være en branche standard 
herhjemme. Hos GreyBird tror man på, at de mange flyvetimer på 
den avancerede twin og det forhold at man faktisk flyver hele sit 
certifikat, vil tiltrække mange elever. 

PINTOMAP® 
OPTIMER DIT PINTOBOARD! 

PINTOMAP er nyudviklede kort, der vil lette flyveplanlægning og navigationen i cockpittet. Kortene 
samler alle informationerne fra VFG'en i en overskuelig præsentation, der er overskuelig at bruge. 
PINTOMAP fås i A4 og AS og kommer også snart til iPad og andre tablets. 

PINTOMAP FAKTA 
Pintomap udgives i 3 forskellige typer af flyvekort for 
samtlige offentlige flyvepladser og lufthavne i Danmark: 

• AD: A4 vl~er ADC ug VAC metJ lllliører1<.J e lukdle rrekver1-
ser, bane- og navigationsoplysninger samt 

• VFR-sikkerhedsoplysninger. 
• AD LIGHT: AS viser ADC og VAC med tilhørende lokale 

bane-og navigationsoplysninger samt frekvenser. 
• LOCAL: A4 viser ADC og VAC samt tilhørende nødvendige 

oplysninger for hver 3 alternative flyvepladser. 

Se mere pa www.p1ntomap.dk eller kontakt: 

Morten Gershøj Anderse 1 • M 4090 8883 • E: info@prntomap.dk 
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Efter et par år med ret beskedent rem møde til de årlige KZ & Veteranflyrallyer, 
på grund af dårligt forsommervejr, besluttede bestyrelsen i 2012 at flytte arran
gementet til august for at få større chancer for lunt og tørt sommervejr. 

UDSIGT TIL MØGVEJR 

Fredag aften, inden årets KZ & Veteranfly rally samt air· 
show, forudså flyvemeteorologerne hos DM!, at lørdagens 
vejr ville byde på lave skyer, varmfrontregn efterfulgt af 
passage af et større regnområde med regnbyger med ind· 
hyllede tordenbyger med hagl, kraftige vindstød og sigt 
ned til 2-3000 meter og stratusskyer i højder ned til 400 
fod under bygeskyerne. 

FRA ØST MED KURS MOD STAUNING 

Med den noget nedslående vejrudsigt, valgte FLYVs ud
sendte at helgardere ved at tage bilen med om bord på 
færgen fra Samsø 05:45, for at være nogenlunde sikker på 
at kunne nå frem til Stauning. 
På vej mod Østjylland opførte vejret s ig som i teoribogen, 
for skydæ kket tog til, og under passage af den jyske høj 
deryg kom den bebudede regn, der til t ider var så kraftig, 
at vinduesviskerne ikke kunne følge med, og bilerne 
måtte holde s tille på vejen til regnen aftog. 
At køre vestpå; ind mod møgvejr der kommer fra vest, 
kan dog betyde at uvejret krydses, og på et tidspunkt 
må det jo have passeret. Åbningen v iste sig - hvor mor· 
somt det end kan lyde - omkring Tarm! Regnrm hørte op, 
skyerne brød op og ændredes fra at have været en stor 
sammenhæ ngende skyplamage, til at være store cumulus-
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skyer. Ved ankomst til Stauning Lufthavn var der så meget 
hul imellem skyerne, at der endda kunne skimtes blå him
mel. Med andre ord var der en ret god chance for et KZ & 
Veteranfly rally samt Airshow med fly i luften! 

HEKTISKE FORBEREDELSER 

I den klare bagsideluft va r der en lettet stemning blandt 
de mange officials, der smilende tog imod de kørende. 
Alle blev guidet imellem de orange kegler, officials sør· 
gede for at der blev billetteret og at gæsterne blev vist 
helt til parkering. 
Fra morgenstunden var der endda fly i luften, for flere af 
opvisningsholdene der skulle flyve mellem klokken 13 
og 17 træ nede deres programmer, hvilket de tidligt frem· 
mødte nød i fulde drag. 
Hen ad ved 11 tiden begyndte dagens arrangement at 
dufte lidt af succes, for en lind strøm af biler fyldte lang· 
samt parkeringspladserne, og en del privatfly ankom 
- trods vejrudsigten· for at parkere sammen med de næ· 
sten hundrede fly, der var ankommet i løbet af fredagen. 

LIV PÅ JORDEN 

Efterhånden som flere oe flere mennesker ankom, blev 
der livlig aktivitet omkring udstillere og i madteltet. 
Ud over at entre til det imponerende Flyvemuseum var 



inkluderet i billetprisen på kun 100 kr. så var der mas
ser at se på jorden. Lige uden for museet holdt en stribe 
skinnende veteranbiler, og overfor veteranbilerne havde 
Mili tærkøretøjsklubben indrettet en mindre lejr med telte 
og køretøjer fra Anden Verdenskrig, hvilket var blevet 
suppleret med to Pi per Cubs i militær US bemaling. Og for 
at gøre udstillingen endnu bedre, var de fleste af klubbens 
fremmødte medlemmer klædt i uniformer fra Anden Ver
denskrig. 
Tætten~ på lufthavnsbygningen var cter indrettet et områ
de, hvor modelflyklubber viste modeller frem og fortalte 
om model-arrangementet "Warbirds over Stauning", der 
afholdes 24.-25. august. Overfor modeludstillingen havde 
en tysk modelforhandler en spændene mobil modelbutik, 
og nær denne var der udstillinger fra en ractioamatør
klub hvor medlemmerne fortalte om den spændende 
hobby; at bygge radioer og kommunikere med hele andre 
"radio-nørder" i hele verden. 
Som ved alle andre gode arrangementer skal to uundvæ r
lige medspillere ikke glemmes: Hjemmevæ rnet og mad
teltet, og begge spillede uundvæ rlige rolle1~ idet hjem
mevæ rnet var med t il at gøre det muligt at få de mange 
besøgende gelejdet ind og ud af området, og madteltet var 
med til at krydre de mange oplevelser. 

AIRSHOWET 

Da klokken næ rmede sig 13 tog de mange gæster opstil
ling langs hegnet til "airside" og Airshowets kommentator 
Alf Blumc tog plads i kommcntatorboxcn, der var opstillet 
på taget af lufthavnsbygningens fl ade tagpaptag, sammen 
med fotografer fra bl.a. flyspotters.dk og oy-reg. 

T ... j 
11 l . 

Forsvarets Merlin redningshelikopter 
laver opvisning i at hoiste. 



I næsten fi re timer gik det løs med opvisninger og frem
visninger der var t ilrettelagt så oplevelsen skiftede mel
lem eiiiii, næææææ og Waaaau i kortere og længere vari
anter, alt efter flyenes hastigheder. 
Første fremvisning var naturligvis KZ fly, hvor hele syv 
KZ-ere startede næsten samtidigt, hvorefter de fløj hen 
over opvisningsområdet tilstræ kkeligt mange gange til at 
vi alle kunne nyde de skønne gamle fly og lydene fra de 
"hængende" Gipsy motorer. 

Efter KZ'erne fulgte tre timers underholdning med pro
pelfly, jetfly, helikoptere og et enkelt svævefly. I katego
rien propelfly, var der ud over KZ-fly, tre Chipmunks fra 
de danske "Chip Chaps", en flot opvisning udført af tre 
svenske T-6 Harwards; en "dansk" Antonow 2 der blandt 
andet viste meget kort start og landing, samt at den 
store humlebi næsten kunne flyve baglæns i den friske 
vestenvind. 1 kategorien propelfly var der e ndvidere en 
Giles 202 OY-JEL som Lars Najbjerg fløj så det kildede i 
maven på de fleste tilskuere, men der var også en mere 
rolig fransk MH-1521 Broussard, som den lokale stjer
nemotor-entusiast Egon Møller graciøst lod danse forbi 
de mange t ilskuere. Af propel fly skal et par stykker ikke 
glemmes: nemlig vores elskede DC-3'er der startede og 
landede på rundflyvninger for foreningens mange medle
mmet~ og så en dansk civilregistreret svenskbygget MFI-
17 forklædt som T-17, fløjet af flyets ejer Lasse Rungholm. 
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Som nævnt var et enkelt svævefly i luften, og det var end
da et nyrestaureret veteransvævefly. 
Helikoptere var der ikke så ma nge af. Flyvevåbnet udførte 
dog en flot opvisning med deres EH-101 Merlin, hvorfra 
der blev "landsat" en figurant på landingsba nen, for et par 
minutter senere at "hoiste" ham tilbage i helikopteren. 
Derudover fremviste flyvevåbnet en Fennec-helikopter. 
En enkelt civil helikopter blev dog vist frem, og det var 
lige ved at blive lidt for spændende. For da piloten viste 
hvor godt Guimbal G2 Cabri'en kunne manøvrere, satte 
motoren kortvarigt ud. Resultatet blev at piloten autoro
terede t ilbage t il landingsbanen så perfekt, a t publikum 
kun opdagede at det ikke helt var meningen at der skulle 
landes, fordi helikopteren måtte holde stille et minuts t id 
inden motoren igen kom i gang. Og så snart motoren var 
klar t il at blivegenstartet, blev helikopteren hover-taxiet 
t ilbage til hangarområdet. 

Ud over propelfly, svævefly og helikoptere var der hele 
fi re jetfly i luften, nemlig Aero L-29 Dolphin OY-LSD og 
Fouga Magister OY-FGA samt to danske F-16 fly fra afvi
serberedskabet på Flyvestation Skrydstrup. Dolphinen og 
Magisteren blev vist frem med omkring en times mellem
rum, for at flette de mange oplevelser sammen, så t ilsku
erne skiftevis kunne nyde synet og lyden af propellet~ ro
torer og jets, men lyd fra de fi re jetfly - DET VAR DER ! ! ! 



Efter næsten fire timers airshow sluttede arrangementet 
med at de to F-16 ankom i landingskonfiguration, for så 
at gå rundt mod vest med et brøl fra flyenes efterbrænde
re. Efter at have vækket de eventuelle sovende i området 
omkring Ringkøbing Fjord, vendte flyene tilbage i slow 
low-pass og low-pass med lige under overlydsflyvning. 
Det lød og så fantastisk ud, og hvis der var naboer, der 
efter næsten fire timers konstant flyopvisn ing skulle have 
overset eller overhørt at der var ai rshow i Stauning, så 
blev de nu nok kla r over det, da de to F-16 fly satte punk
tum for et fantastisk arrangement! ! ! 

FARVEL OG TAK 

Da klokken næ rmede s ig 17 var det hele pludselig over
stået, og over 3.600 tilskuere begyndte at begive sig til 
deres biler og fly, for at vende snuderne hjemad. Tilbage 
blev dog de fleste af de mange fantastiske mennesker, der 
havde knoklet mange mange mange timer i månedsvis 
for at årets KZ & Veteranflytræf samt Airshow skulle blive 
den succes det blev - trods en noget broget vejrudsigt, 
der fik mange til at bide negle fredag aften og lørdag 
morgen, hvor de stod op til våde telte og kæmpe vandpyt
ter. På spørgsmål om hvorvidt arrangører og medhjæ lpe
re orker et så stort arrangement igen næste år var svaret 
et klart JA! Med andre ord er der god grund til allerede nu 
at reservere den anden weekend i august 2014 til at del
Ldge i <lel e11ogfy1 I elyve11<le dl I d llgerne11L i SLdUllillg. 

VISES! 



Fra Hans Peter Hansen har vi modta
get disse postkort fra Canada ... 

"I maj var det 50 år siden, RCAF hold 
6109 blev færdig med flyveskolen 
og fik hæftet vingen på uniformen, 
så mine Canadiske holdkammerater 
havde arrangeret en 3 dages reunion 
på Trenton Airforcebase nær Toronto. HAN. " 
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FLVV-ind på Samsø blev i 2004 startet i samarbejde med Knud 
Larsen, der i mange år var redaktør af FLYV. Magasinet blev 
startet i 1928 - 35 år før Samsø Flyveplads blev anlagt- og 
ingen kunne derfor have forestillet sig, at redaktionen af et 
verdens første flyve-magasiner skulle havne på Samsø ... 

Trods en bragende fantastisk solrig sommer, havde vejrgu
derne valgt at der skulle vandes i FLYV-ind weekenden, men 
for besætningerne på de 12 fly der trodsede vejret, og for de 
næsten 100 besøgende der kom ad landevejen, blev det endnu 
et hyggeligt arrangement hvor der blev kastet med gummi

støvler og hygget i Terminal 2 til den lyse morgen. 
At der så ydermere var koncert med det skotsk-irske orkester 
Mac K & companY gjorde at arrangementet blev rigtigt fest
ligt. Næste FLYV ind afholdes første lørdag i juli 2014, og ved 
samme lejlighed fejres der so-års jubilæum for ibrugtagning 

af samsø Flyveplads. 

Peder ottesen og Hans Jørgensen fra 
Gørlev flyveplads, fløj traditionen tro 
til Samsø for at hente friskplukkede sol
bær. I år fik begivenheden international 
mediebevågenhed, idet en fotograf og 
en journalist fra Lufthansa Magazin var 
i farvandet for at /ave en reportage om 
samsø Flyveplads. 

Math'.as på 2 år gør klar 
t,l start i en Rans 6. 

Jens Olesen 
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Hvad skal det danske flyvevåben flyve i når F-16 pensioneres? 
Det var det overordnede tema på årets største danske airshow, og 
med udsigt til milliard-ordren fra det danske flyvevåben, mødte 
repræsentanter op med fly og attrapper for at repræsentere Gripen, 
Euro.fighter, F-35 og F-18 Superhornet. 

Modsat det forrige Roskilde Airshow der i 2011 regnede 
væk og gav arrangørerne et underskud på over j~0.000 
kr., så var vejrguderne næsten helt på arrangørernes side, 
om end arrangementet lørdag fik en våd start og søndag 
hød på en fugtig afalutning. 

Vejrmæssigt var fredag nok i virkeligheden den bedste, 
for <let var tørt og solrigt med let Ul frisk sydlig vind, 
hvilket gav ideelle forhold til alle udstillerne, der brugte 
fredagen på at opstille pavilloner og parkerede de udstil
lede fly. Men ud over livlig aktivitet på jorden, var der nok 
ingen af lufthavnens naboer der var i tvivl om at et air
show var under opsejling, for mange af airshowets piloter 
brugte fredag eftermiddag på at træne weekendens op
visninger. Ud over "klassisk musik" fra en Messersmitt, en 
Spitfire og et par Harwards, så fik naboerne også en or-
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dentlig "heavy-koncert" i form af den belgiske solo-F-16, 
den svenske Gripen og ikke mindst den dansk-styrede 
Eurofighter, der buldrede og bragede rundt i luften over 
Roskilde Lufthavn. 

For os der havde oplevet de ideelle vejrforhold hele fre 
dagen, var lørdag morgen noget af en gyser, for det plask
regnede, så de ventede køer ad Lufthavnsvej og foran 
billetlugen udeblev. 
Sidst på formiddagen kom den forudsagte opklaring hel
digvis, og allerede ved middagstid var der fyldt pænt op 
omkring de mange udstillingspavilloner og udstillede fly, 
og der var flere stede lange køer ved boderne med mad 
og drikke. Så snart skyerne brød op kom der også gang 
i flyvningen, og det spændende program kunne næsten 
overholdes efter tidsplanen. 



Modsat hvad man kan opleve på mange af de andre 
"store" airshows rundt omkring i Europa, så var der 
hverken Red Arrows, Team Rus eller Team Tricoloure 
på programmet, for med det mærkbare underskud 
i 2011, havde arrangørerne ikke nerver til at købe 
nogle af de relativt dyre opvisningshold. Holdopvis
ninger var der dog, for "Chip Chaps" fremviste deres 
Chipmunk-fly, Danmarks Flyvemuseum stillede op 
med hele syv fly fra Stauning, RV-klubben lavede 
en flot opvisning med fem fly og endelig var der tre 
svonsko Harwards. 

KUNSTFLYVNING MED OG UDEN MOTOR 

Kunsten at flyve blev taget noget ud over hvad vi til 
dagligt oplever på Roskilde Lufthavn, om end den 
hjemmehørende Ballanca blev motioneret grundigt 
af flyets ejer Lennart Wahl. Ud over Lennart Wahls 
smukke opvisning, blev de mange tilskueres hoveder 
motioneret grundigt da Lars Najbjerg gav den gas i 
sin giles 202. 
Soloopvisninger i kunstflyvning foregik med både 
rækkemotorer, boxermotorer og stjernemotorer men 
airshowet bød også på en flot opvisning i kunstflyv
ning med svævefly, udført af den svenske pilot Johan 
Gustafson, der fløj i s it SZD-59 "ACRO" med flotte 
røgfaner fra vingetipperne. 



Szd-59 "ACRO" fløjet af Johan Gustafsson 

JET-JAWERE OG WARBIRDS 

De mange tilskuere der havde glædet sig til lyden og sy
net af jetfly og warbirds fik i allerhøjeste grad fuld valuta 
for de kun 150 kr. det kostede at slippe ind på luftavnens 
område. Opbuddet af warbirds var ganske enkelt impo
nerende, taget i betragtning, at der efterhånden ikke er 
mange flyvende eksemplarer tilbage i nabolaget. Som 
nævnt mødte det svenske "Swedish Airforce Historical 
Flight" op med hele tre Harward fly, der fløj formations og 
kunstflyvning, og fra biltema i Sverige var der også både 
en Mustang og en Spitfire. Som noget ganske enestående 
var det også lykkedes arransøn~rne af Roskilde Airshow, 
at få den tyske EADS Heritage Flight til at møde op med 
det unikke Messersmitt ME-109 - det eneste tilbagevæ 
rende flyvende eksemplar med original Mercedes-motor, 
der lød og "performede" som en drøm både fredag og 
lørdag, om end den desværrP tahtP puo:;tpn i dP o:;ido:;tp mi
nutter af søndagens opvisning. 

Langt de fleste af airshowts mange fly blevet drevet frem 
af ganske almindelig AVGA':, lUULL, men der blev også 
brugtJET-Al og tilsvarende militært duftevand. 
Fra Danmark fik vi flotte opvisninger af Niels Egelunds 
Fouga Magister, og et ordentligt skud LSD fra L-29'eren, 
der måske blev overgået lidt af to danske F-16-fly og i 
hvert fald af det belgiske solo-opvisningsfly. Piloten Re
naud Thys havde en stand hvorfra han berettede om sit 
"trivielle" job, der besår i at rejse rundt i Europa og vise 
hvad han kan med en F-16, i øvrigt sammen med et hold 
på næsten 15 hjælpere. 
Ud over F-16 bød airshowct på en formidabel opvisning 
med den svenske Gripen, der dog fik kamp til stregen af 
den tyske Eurofighter der blev fløjet af den danske test-
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Eurofighter fløjet af Chris Worning 

pilot Chris Worning. 
Alene lyden fra de Lo jetmotorer var nok til at få selv de 
mest garvede airshow-publikummer til at måbe, og at 
se flyet starte for umiddelbart efter at fortsætte lodret i 
vejret i næsten et minut, det var ganske enkelt ufatteligt 
imponerende. Til det er der kun et at sige: WAU ! ! ! Men 
lige meget hvor højt man kunne råbe WAU, så ville det 
ikke blive hørt når det imponerende fly vendte bagenden 
mod publikum og åbnede for efterbrænderne, og de der 
ikke havde noget at proppe i ørerne vil nok have glæde af 
en kraftig hyletone indtil næste a irshow. 

Ud over brøl fra jetjagere blev der også fremvist heli
koptere, og selvom flyvevåbnets opvisning med den 
store EH-101 var flot, så blev de overgået mange 
gangP af dPt tjPkki<;ke hold der lavede Pn formid;ibel 
opvisning i deres polske W3-A Sokol - på dansk "falken". 
Desvæ rre nåede falken kun at blive luftet fredag og lør
dag, for lige i det øjeblik holdet om bord på "falken" løf
tede den store helikopter fra jorden, for at overtage luft
rummet efter den tyske Messersmitt ME-109, ja så var et 
tæt på at den tyske pilot fik brug for den danske "Falck". 
For bedst som Messersmitten skulle til at lande, satte 
motoren ud, hvorefter piloten måtte lande i en kornmark 
udenfor lufthavnens område. Piloten klarede landingen 
uden at komme til skade, men det imponerende fly fik 
skrammer på maven og en krøllet propel. Den ulykkelige 
pilot blev med sin perfekte landing sidste punkt på pro
grammet, i et ellers imponerende airshow, som arrangø-
rerne kan være meget meget meget stolte af! +-



Æ 

Den tjekkiske W3-A Sok/ 
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DMU TUR 2013 TIL GORLITZ Af Knud Nielsen 

Årets DMU tur gik i år til Gorlitz med 
en mellemlanding i Barth. For vores 
vedkommende fløj vi fra Rårup ved 
godt 1U tiden hvor morgend1sen var 
lettet og vi klatrede op i Fl 55 via 
ODIN til EDBH Barth. 

Denne del af turen var i fortræ ffeligt 
vejr og efter landing i Barth, hvor vi 
rnøcttes rnect stort se t resten af tur 
deltagerne, fik vi en fin frokost bestå
ende at grill pølser med kartoffelsalat 
og grøn salat. Pølserne var usædvan
lig gode og det viste s ig da også at de 
var fremsti llet specielt ved den lokale 
slagter dagen i fo rvejen. 

Vores oprindelige destination Gorl itz 
flyveplads måtte opgives da græsba
nen var blevet blød pga den megen 
regn, så destinationen blev æ ndret til 
Rothenburg som har en asfaltbane på 
2500 meter. 
Da vi var velforsynede med mad og 
drikke fløj vi videre t il Rothenburg 
via VOR FLD og FWE øst om Berlins 
kontrolzone og landede på Rothen
burg ca. 15:30. Efter at have fortøjet 
flyet fik vi en velfortjent lundingsøl 
på den lokale lufthavnsrestaurant. 
Det er dej ligt at der på de fleste tyske 
flyvepladser som regel er en åben 
restaurant, hvor man kan få noget at 
spise, det ses desværre ikke så ofte i 
Danmark, men tilsyneladende er der 
mere tradition for at tyskerne tager 
en udflugt til den lokale flyveplads og 
få r noget at spise og betragter flyene. 

Bussen til hotellet var på grund af en 
misforståelse ret lille og da der var 
ca. 25 km til hotellet var den temme
lig længe om at returnere, det var dog 
et mindre problem for øllet i restau
ranten var både koldt og rigeligt og 
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solen skinnede fra en skyfri himmel 
så ventetiden var tålelig. 

Vel ankommet og rndlogeret på hotel 
Mercure, et rigtigt dejligt hotel med 
store værelser, begav vi os ud i byen 
fo r at fin de en restaurant hvor vi 
kunne få aftensmad og udvalget her 
var righoldigt. Hvis man hellere ville 
spise i Polen kunne man hare gå over 
broen så var der også muligheder der. 

Næste dag var udflugtsdag med bus 
t il byen Bautzen, en flot gammel by 
med en spændende historie. De har 
et skævt tårn ligesom Pisa, dette tårn 
her hælder 1,20 meter men er blevet 
stabiliseret så det nu står stabilt. 
Grundet til at det begyndte at hælde 
er at den oprindelige øverste del af 
træ på et tidspunkt blev erstattet a f 
en granitoverdel og denne var for 
t ung for fundamentet. (foto 0302) 
Den guidede byrundtur gik også til 
den lokale kirke der var så smart 
indrettet at den ene halvdel var 
protestantisk og den anden halvdel 
katolsk; der var så et rækværk midt i 
kirken til at adskille de 2 halvdele. 

Videre så vi en skorsten i en gård 
hvor der var et ansigt og en hånd 
øverst i skorstenspiben og det var 
til minde om Luther som gemte sig i 
skorstenen fo r at undslippe s ine for
følgere . Et andet sted sås et indhak i 
en mur med ansigter af en munk og 
en nonne, der var blevet henrettet 
og muret inde i muren fordi de var 
kommet til at dele celle med hvad det 
medfører. 
Frokost blev indtaget på byens re

stauranter som der var mange af og 
derefter lidt rundgang i byen på egen 
hånd. Derefter skulle turen have gået 

videre til Dresden, men på grund af 
de voldsomme oversvømmelser måt
te dette opgives da byen var lukket 
af og der kun var adgang for militær 
og civilforsvar med sandsække, så 
derfor måtte vi tilbage til Gorlitz hvor 
vi så fordrev t iden med Cafe besøg for 
en dels vedkommende på den polske 
side. Om aftenen a fholdtes den tradi
tionelh-' festmiddag mell eod mad og 
drikke hvor alle hyggede sig i hinan
dens selskab. 

Lørdag var der igen afgang med bus 
kl 08:30 til Byen Ostrizt hvor et aktivt 
nonnekloster, St. Marienthal skulle 
besøges. Vi fik fortalt klosterets histo
rie af rundviseren og også her havde 
der været oversvømmelser i 2010 
hvor vandet gik næsten til tagren
derne. 
Vi så dog kun en enkelt Nonne ved 
ankomsten for adgang t il selve kloste
ret var strengt forbudt for a lle und
tagen nonnerne. Der var ikke mange 
nonner i klosteret mere, vistnok kun 
23, og alle var over 60 år gamle og 
det kneb vist med tilgangen. 
l(]osterets indtægter stammede før i 
tiden fra landbrug, men nu var jorden 
bortforpagtet og indtægterne kom 
hovedsagelig fra et kursus- og møde 
center man havde indrettet. 
Rundviseren oplyste at hvis man ville 
være nonne kunne man få en prøve
tid på 5 år inden man endelig beslut
tede s ig. Da vi kørte videre i bussen 
talte vi omhyggeligt alle kvinderne, 
men de var fuldtallige så ingen blev 
fristet af tilbudet. 

Næste stop var banegården i Zittau 
hvor v1 skulle køre en tur med en 
smalsporsbane til byen Oybin. Det 
var et fint gammel tog med et meget 



velholdt damplokomotiv og der var 
spisevogn med servering af mad og 
drikke og alle fik vist prøvet det ud
mærkede øl under turen. 
Vel ankommet til Oybin var det 
frukusl Lid ug der var yderligere 
underholdning da der var en bjerg 
redningsøvelse i gang med bjergbe
stigere og helikopter assistance. 

Så gik det igen hjemad mod Gorlitz, 
men undervejs skulle der lige besø
ges en gravemaskine fra brunkuls
lejet. Det var et imponerende mon
strum bestående af mange hundrede 
LUIIS jern. 
Jeg mener at kunne huske at den var 
i stand til at grave 3200 kubikmeter 
op på 12-14 minutter. Desværre blev 
vi velsignet med et tordenvejr under 
dette besøg og flere af os måtte krybe 
i læ rundt om på maskinen for ikke at 
blive gennemblødt, et lyn slog ned ret 
tæt derved så at opholde sig øverst 
på denne maskine var nok ikke så 
tilrådeligt. 
Brunkulslejet er i dag en naturpark 
da det nærliggende kraftværk er luk
ket og gravemaskinen står tilbage 
som et mo
nument 

Søndag var der afgang til Rothenburg 
Flyveplads for at flyve hjem til Dan
mark. Ifølge optællinger i busserne 
blev ingen efterladt. Efter behørig 
tankninger gik vores tur tilbage igen 
med mellemlanding i Barth i håb 
om af der stadig var flere af de gode 
pølser tilbage. Der blev vi skuffede ... 
de var alle spist ved sidste besøg så 
vi måtte tage til takke med en i øvrigt 
udmærket schnitzel. 
Efter Take off fra Barth og aktivering 
af flyveplan landede vi efter 1:20 
time igen på Rårup International 
Airport efter en fin DMU tur. 

Under flyvningen lytter man jo 
selvfølgelig med på de forskellige 
frekvenser og som sædvanlig måtte 
Bremen Info meddele af trafikinfor
mation ikke kunne gives på grund af 
intensiv trafik fra Danmark. De var 
dog meget hjælpsomme og uddelte 
transponder koder med rund hånd 
og leverede os videre til Munchen 
Info. 
Under anflyvningen til både Barth og 

Rothenburg blev der holdt afstand og 
god disciplin på fremragende vis så 
landingerne foregik flydende. 
I modsætning til for år tilbage hø-
res tydeligt, at der nu er et krav om 
sprogtest, for der er ikke mere den 
samme "underholdning" på radioen 
under DMU turene, dog var der et 
enkelt indslag hvor en pilot melder at 
han er i flight niveau 65 på Qnh 1022, 
den må vi lige tænke over hvordan 
det kan lade sig gøre? 
Det giver god erfaring af flyve med 
på disse ture og ikke mindst får man 
øvet færdighederne i radiokommuni
kc1Lion i en grad man ikke ellers gør 
når man flyver til daglig. 
Vores samlede flyvetid blev 6:25 i 
PA28/Archer Il. 

På gensyn til næste år til en ny spæn
dende destination. 

Billeder fra turen kan ses på 
www.flyvdmu.dk under menuen 
"Galleri" øverst på siden. 
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FLYVENDE "Hl·ACE" BESØGER FLYV OG FLYNYTT 
Scandinavian Aircraft Sales fra Odense lufthavn har sammen med Piper Aircraft i Tyskland 
købt en australsk GAB Airvan for at vise den robuste maskine frem for potentielle købere i 
Europa. FLYV blev inviteret med på demotur til Kristiansand i Norge, hvor FLYNYTT skulle 
lave en "reportasje". 

"Jeg ha r lavet en flyveplan fra Samsø 
til Kristiansand og går ud fra at du 
flyver os derop og tilbage igen" s iger 
salgschef Bjarne Jorsal med et glimt 
i øjet, imens vi spænder sikkerheds
selerne og gør klar til at flyve den 
spritnye GAB fra Samsø. 

Flyet vi sidder i minder på mange 
måder om den Cessna 206 jeg i 
mange år har haft fornøjelsen af at 
bruge til ruutlflyv11i11g ug Ldxiflyv 
ning fra Samsø. Det er godt gedigent 
håndværk og når motoren starter, 
kan man både mærke og høre de 300 
fuldvoksne bryggerheste, der gør sig 
klar til at tage fat. 

Cessna 206, som jeg sammenligner 
GAB'eren med, er designet i s lutnin
gen a f 19S0'erne, og 206'eren ha r 
været anvendt til bushflyvning over
a lt i verden. Faktisk blev den blev så 
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populær, at Cessna i 1970'erne lavede 
en forlæ nget version der kunne tage 
7-8 personer. Siden første 206'er gik 
i luften i 1962 er der leveret over 
8.500 206'ere og godt 650 207'ere, 
og typen er kendt og elsket på snart 
sagt alle kontinenter. 206'eren er en 
rigtigt robust arbejdshest der stadig
væk er i produkt ion, og derfor skal 
der noget helt specielt t il at måle sig 
med den legendariske 206'er. 

FØRSTE INDTRYK 

Er man vant til 206'eren, vil noget 
af det første man lægger mærke til 
ved GAB'eren være, at den er MEGET 
nemmere at komme ind og ud af. For
rest er der to store døre til cockpittet, 
og dørene er - modsat 206'eren - la
vet så de åbner helt op og kan låses 
fast på flyets næse så de ikke kan 
blæse i. Modsat 206'eren - har Gipps 
Aero lavet adgangen til passage-

rerne - eller fragten - så de kommer 
ind af en separat dør, så de ikke skal 
kravle ind bag piloten, eller ind ad en 
tofløjet dør på modsatte side af hvor 
"bush-piloten" skal ind. GAB er nem
lig bygget med en skydedør, ganske 
som på en Toyota Hi-Ace, og det gør 
det til en fornøjelse at hjælpe passa
gerer ind og ud. 

TESTFLYVNING 

SAM!>Ø - KHI!> l IANMNO 

Da vi har en aftale med FLYNYTT er 
der ikke meget tid til at "sparke dæk" 
inden afgang. Motoropstart foregår 
som på næsten alle andre småfly, ved 
at dreje nøglen, og så snart den nye 
"touch-screen" Garmin GPS er klar 
med sine i-pad lignende menuer, ta
xier vi mod bane 28/10 og laver mo
torprøve inden backtrack ti l bane 28. 



GAB 

GAB'eren er bygget til ujævne og blø
de bush-strips, så på den fugtige og 
lidt bulede græsbane på Samsø er det 
australske fly nærmest på hjemmeba
ne. I forhold til start på asfaltbaner, 
kræver start på bløde bulede baner 
let flere hundrede meter forøget star
trul, og et godt gammelt bushtrick er 
derfor at undgå at holde stille inden 
start. Derfor svinger vi flyet rundt da 
vi når baneenden, og giver langsomt 
fuld gas, hvorefter de 300 heste
kræfter accelererer flyet til 50 knob i 
løbet af et par sekunder, og et øjeblik 
efter er vi i luften, efter at have rullet 
2-300 meter. 

GAB'eren har manuelle flaps, som på 
en Piper 28, men kun to hak flaps. 
Fulde flaps bruges til landing og før
ste hak flaps bruges på korte baner, 
og selvom man skulle glemme at tage 
take-ott-flaps op stiger liA8'eren med 
over 700 fod i minuttet. 

Efter at være kommet i luften fra 
Samsø, drej er vi mod Århus og for
sætter med at stige til 8.000 fod for 
at have noget højde at give af, hvis nu 
de 300 turboladede heste skulle tabe 
pusten og tvinge os til at svæve ned 
og nødlande. 

Ved passage af "Cold Hawaii"nord 
for Klitmøller, hvor surfere strøm
mer til næsten hele året for at lege 
på bølgerne, fortæller Bjarne, at vi 
med 8.000 fod under os, kun har godt 
fem minutters flyvning uden glidedi
stance til land. 8.000 fod i en enmo
tors flyvemaskine er ikke hverdag for 
mange danske fritidsflyvere, og på en 
dag som denne, med næsten 100 km 
sigtbarhed kan vi da også se til Norge, 
allerede da vi lægger den nordjyske 
kyst bag os. 

FACTS 
GAB Airvan kan købes i flere vari
anter, og selvom næsten alle andre 
flyfabrikanter er gået over til "glas
cockpit" har testflyet gammeldaws 
instrumente1~ omend den kunstige 
horisont og kursgyroen er digita
liseret. Bjarne jorsal fortæller, at 
Gips Aero er klar til at levere fly med 
glascockpit, men at mange "bush-sel
skaber" rundt om i verden stadigvæk 
foretrækker den gode gamle tekno
logi, fordi der kun ekstremt sjældent 
dukker problemer op der ikke e r til 
a t løse. 

Gammel teknologi i ny indpakning, 
kunne være mottoet for Gips Aero, 

for flyet er meget tydeligt udtænkt 
af mennesker med årelang praktisk 
erfaring. Alt er lavet så det er til at 
vedligeholde. Flaps er ikke elektri
ske, men mekaniske, for at minimere 
vedligeholdelse. Instrumenterne er 
monteret på en plade der kan skrues 
ud på et halvt minut, og a lle lednin
ger forlænget så man kan trække hele 
instrumentbordet så langt ud, at det 
er til at servicere instrumenterne. 
Batteriet sidder så det er til at få ud 
og det kan erstattes af et bilbatteri, 
hvis det går i stykker og flyet f.eks. 
holder på en fjern airstrip i Borneos 
jungle. Derudover er der indbygget et 
stik til ground-power, og det sidder 
lige under pilotens dør, så der kan 
startes med ground power uden at 
have assistance. Man kan med andre 
ord sætte et 12 volt batteri på jorden 
under flyet, sætte stikket i flyet, starte 
motoren, trække stikket ud, lukke 
den lille luge under pilotdøren og 
flyve! 

NEMT AT SERVICERE 

Gips Aero har bygget GAB'eren i godt 
15 år nu, og de høster meget ros for 
flyet der, ud over at flyve for Mis
sionary Aviation Fellowship i Afrika 
og Asien, også bruges mange steder 
"hjemme" i Australien som på Fraser 
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Ground power 

Ground power Tankdæksel 

Island og Ayers Rock I nabolandet 
New Zealand, har blandt andet Wings 
over Whales og Mount Cook Air Sa
faris logget tusindvis af flyvetimer i 
deres GAS Airvans. 

På vej over Skagerrak fortæller 
Bjarne Jorsal lidt om flyet vi sidder i. 
En af de interessante historier er, at 
da GAS blev designet blev det gjort 
ud fra den filosofi, at ingen dele i 
flyet måtte være større end at de ville 
kunne transporteres inde i en GAS. 
Det skulle nemlig være muligt at 
flyve reservedele til et havareret GAS 
Airvan-fly med en anden GAS Airvan. 
Med andre ord er døren til kabinen 
designet så der kan fragtes en motor, 
et haleplan, et sideror, og sågar en 
vinge! "En vinge .... kan det nu også 
være rigtigt?" Men det er rigtigt, for 
vingerne er konstrueret i sektioner, 
der kan samles til en hel vinge selvom 
det ska l gøres på en savanne i Afrika! 
ingen "regler" er uden undtagelse, for 
da man begyndte at flyve Airvan med 
trebladet propel holdt den ikke læn
gere. For lige meget hvor meget man 
bakser, aser eller maser, kan man ikke 
flyve med entrebladet propel i last
rummet - i hvert fald ikke med lukket 
dør! 
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ANFLYVNING AF KRISTIANSAND 

Godt et kvarter før landing begynder 
vi at forberede os på at sætte hjulene 
på norsk grund. Næsen dykkes let, og 
der trimmes uden at justere ved mo
toren, hvilket giver os 135 knob ned 
ad bakken. Efterhånden som mæng
den af luftmolekyler stiger, justeres 
manifoldtrykket en smule og de kraf
tige landingslys - med lastbilpærer til 
en dollar pr. styk - tændes. 

Vi nærmer os hastigt Kristiansand 
hvor vi skal lave en venstrehånds 
anflyvning til bane 22, og jeg får æren 
af at styre den dej lige flyvemaskine, 
som stort set opfører sig som den 
gode gamle 206'er. Til forskel fra 
206'eren har GAS'eren ikke noget 
siderorstrim, så efter godt et kvar
ter med foden på "koblingspedalen" 
spænder det godt i benmusklerne. 
Nede i 1500 fod er det derfor beha
geligt at flyve lidt vandret ligeud, og 
da hastigheden når under 100 knob 
må der sættes flaps. Bjarne Jorsal ser 
at jeg spejder efter flapkontakten, og 
minder mig om, at det er det lange 
håndtag ved min højre side jeg skal 
trække i. Flap hak et hjælper med til 
at få hastigheden ned, og da vi ligger 
på lang finale får jeg besked på at 
træ kke i håndtaget igen for at få fulde 

Håndtag til faldskærmsspringe, 

flaps. Det kan mærkes, og efter at 
have reduceret motorkraften og trim
met flyet til 65 knob, flyver vi stille og 
roligt ned mod banen. 
På vej til landing fortæller Bjarne, at 
flyet staller ved 60 knob uden flaps, 
ved 52 knob med fulde flaps, og at 
det er vigtigt at holde hastigheden 
lav hvis der skal landes kort. Så det 
gør vi, og taxier ind mod forpladsen 
ad første taxivej på højre hånd. Efter 
at have passeret en 737'fra Norwe
gian og en Q400 fra Widerøe ruller vi 
langsomt hen til GA pladserne der er 
markeret med store gule cirkler, og 
efter at have ladet motoren gå i tom
gang et minut trækkes mixturehund 
taget ti lbage, hvorefter nøglerne kan 
drej es og tages ud - ganske som på 
næsten alle andre stempelmotorfly. 

MØTE MED FLYNYTT 
Da vi er kravlet ud af det magelige 
fly får Bjarne en SMS fra vore nor
ske kolleger, der fortæller at de vi l 
ankomme en lille halv time efter os. 
Tiden bruger vi på at tanke flyet, og 
på at fotografere. 

Efter tankning ankommer vore nor
ske kolleger: journalist George Lund
berg og fotograf Lars Brede Grøndahl 
i en "Cessna hundrede toogsytti" der 



Lys til springere 

minder meget om flertallet af danske 
172'ere, hvilket vil sige, at den tyde
ligvis har været ude at flyve en del 
mere end en enkelt sæson. 

Da vi kun har halvanden time, til vi 
igen skal være i luften på vej til Dan
mark, går Bjarne jorsal straks i gang 
med en grundig "walk-around" og Ge
orge stiller en masse gode spørgsmål, 
imens Lars Brede Grøndahl knipser 
løs med sit nye full frame Nikon 04 
med en halvanden kilo tung 70-200 
mm zoom. 

Efter den grundige gennemgang 
af flyet, tager George "min" plads i 
venstre side i GA8'eren ved siden af 
Bjarne jorsal, der af forsikringsmæs
sige grunde skal sidde i højre side. 
Samtidig kravler jeg om på bagsædet 
i 172'eren, og gør klar til at fotogra
fere "air-to-air" over Sydnorge. 

Efter en landende ATR-72 får vi lov til 
at backtracke på bane 22, hvorefter 
vi får lov til at starte i formation med 
få meters afstand. Efter start stiger vi 
til 1500 fod, og George flyver derefter 
GAS'eren tæt på 172'eren. 

Vi flyver en halv times tid med 
GAS'eren ved s iden af os, krydsende 

ind under os, foran os og bag os. Da 
fotograferne er tilfredse s iger vi tak 
for legen, hvorefter GA8'eren kan 
stikke af og George kan få lejlighed til 
at lege lidt på vej ti lbage til Kristian
sand. 

HJEMTUREN 

På vej hjem over Skagerrak får vi 
lov t il at flyve op i 10.000 fod i fuld
stændig turbulensfri smørluft med 
umærkbar sidevind på 26 knob fra 
260 grader. På radioen kan høre et 
par airliners der klynker over mode
rat turbulens i 33.000 fod. Fra 10.000 
fod med 100 km sigtbarhed har vi su
blim oversigt over Skagerrak, og da vi 
når Nordjyllands kyst skaber den lave 
sol lange skygger langs læ hegnene på 
markerne under os. 
Inden vi når Århus begynder vi ned
stigningen for at lande på den lille 
bush-airstrip på Samsø. 

Anflyvningen bliver denne gang lidt 
mere rolig i cockpittet. Det bliver sat 
flaps i lidt bedre tid og de 65 knob 
er lettere at fange. Landingen bliver 
derfor det der på jysk ville blive be
tegnet som i orden. Halvvejs ned af 
græsbanen holder flyet stille, og vi 
backtracker t il forpladsen foran Ter
minal 2. 

~ \,, 
' ·- -

Landingslys 

Da solen er ved at være en hånds
bredde fra horisonten, siger vi pæ nt 
farvel, hvorefter GA8'eren kan afslut
te dagens demoflyvning. 
Efter en nat i Odense skal GA8'eren 
t ilbage til Pi per kollegerne i Kasse! 
lufthavn, godt to timers flyvning syd 
for Odense. + 

Gippsland GAB Airvan 

Motor: Textron lycoming 1O-540-
Kli\5 300 hk 
Max. startvægt: 1814 kg 
Tornvægt: 997 kg 
Vingespænd: 12,28 m 
Længde: 8,95 m 
Højde: 3,89 m 
Brændstoll<apacitet: 340 I 
March hastighed: 120 knob 
l{a~kkev1dde: /JU sømil/ b tnner 
Stigeevne: 788 fod/min. 
Besætning: 1 pilot 
Passagerer: Max. 7 

Bruges som: 
Passagerfly 
Ambulancefly 
Foto fly 
Fragtfly 
Faldskærmsfly 
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Erhvervspi loter har i årtier omtalt cockpittet som deres 
"flyvende kontor", og selvom de fleste større fly i dag er 
udstyret med computere og skærme, er der stadigvæk 
masser af papirarbejde. I over 27 år har Luftkaptajn Claus 
Thomsen fløj et for Conair /Premiair/My Trave! Airways 
/Thomas Cook Airlines, og gennem årene har han ud
fyldt flyveplaner, lastepapiret~ vægt og balancepapirer og 
flyverapporter, der ville kunne have fyldt rigtigt mange 
meter på reolen, hvis det hele skulle have været gemt i A4 
mapper. 

Indrn afeang fra Kastrup lufthavn mødes luftkaptajn 
Claus Thomsen med styrmand Finn Mi.illertz til briefing, 
hvor de får udleveret dagens første stak pap it~ med vejrin
formatione,~ rute og flyveplaner for turen til Græ kenland 
og retur. Og efter briefi ngen begiver de sig til den Airbus 
A-321 OY-VKA, de skal flyve fra EKCH til LGPZ med kalde
signalet VIKING 493. 

Da flyet tidligere på dagen er ankommet ti l Kas trup fra et 
ikke-Schengen-land, har det været parkeret ved en anden 
gate end den va nte. Det tager derfor lidt tid a t få flye t fri
givet og bugseret til den rette gate, hvilket medfører en 
kortere fors inkelse. 



Da flyet er klar til at piloterne kan komme om bord, og gå 
i gang med forberedelserne t il aftenens flyvning, starter 
næste omgang papirarbejde, for dels skal der skrives en 
kort rapport om forsinkelsen, dels skal der udfyldes papi
rer om den forestående flyvning. 

Så s nart kabinepersonalet er på plads og flyet er klar ti l 
a t tage de 211 passagerer om bord, gives der tilladelse til 
boarding. Når alle passagerer er om bord, skal der udfyl
des papirer der dels skal blive i flyet, dels skal afleveres til 
jord personellet, og først når alle passagerer er på plads 
og a lt papirarbejde er ordnet er det tid til pushback. Men 
det betyder ikke at papirarbejdet er overs tået for piloter
ne, for turen fra gaten til star tbanen skal følges ved hjælp 
af papirkort over lufthavnen. 

KØBENHAVN - GRÆKENLAND 

18:25 få r piloterne tilladelse til at star te fra bane 22R og 
efter to minutters flyvning er flyet i 3.600 fod hvor climb
flaps tages op og flyet fortsætter opad mod 34.000 fod 
med 255 knob. 
Da cruisehøjden godt tyve minutter senere er nået, kan 
piloterne gå i gang med mere kontorarbejde, men denne 
gang foregår det ikke kun med papir og kuglepen, men 

også ved hjælp af de iPads piloterne har fået udleveret af 
Thomas Cook Airlines. For planen er, at langt det meste 
kontorarbejde med tiden skal kunne udføres på "lese
brett" som de norske kolleger kalder den nye teknologi. 

PAPIR PAPIR PAPIR ... 

Som mange FLYV-læsere ved, er der meget papirarbejde 
forbundet med selv en relativt simpel privatflyvning 
fra A til 8 . Men mange fritidspiloter tænker ikke meget 
over, at det at skulle medbringe flyets dokumenter, flyets 
manualer, kort over de områder man forventer at skulle 
overflyve samt manualer over lufthavne og alternative 
lufthavne kommer til at fylde og veje næsten lige så meget 
som en passager, når flyet der flyves i kan tage over 200 
passagerer. Med andre ord kan det at man udfaser alle de 
tunge manualer piloterne og flyene slæber rundt på og 
afløser dem med små tavle-computere, i princippet give 
mulighed for at tage en passager mere med, flyve lidt læ n
gere, eller spare på det dyre brændstof. 

IPAD I COCKPITTET 

Efter at have sat de 211 passagerer af og fået 210 med fra 
Græ kenland, er Airbussen hurtigt på vingerne igen, og på 
vej hjemad mod København demonstrerer Claus Thom-
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sen og Finn Mi.illertz de mange iPad løsninger, der inden 
længe bliver hverdag i cockpittet. 

Som det er indtil iPad'en er 100% implementeret, skal alt 
papirarbejde udfyldes, samles sammen og lægges i en ku
vert, hvorfra det transporteres t il Thomas Cook Air lines 
kontor i Kastrup. Her skal det så tastes ind i computere, 
hvor informationerne lagres og bearbejdes. Men med 
iPad kan der spares en arbejdsgang, fordi piloterne kan 
s lippe for at skrive på papir der rent fys isk skal transpor
teres. Med iPad'en får piloterne med andre ord mindre 
bøvl med at holde styr på papir, og så snart de er på jor
den, finder iPad'en selv et netværk, hvorefter piloternes 
informationer ryger direkte til kontoret. 

Et er papirformularer til vægt og balance samt passager
systemer, noget andet er manualer og kort, for selvom 
der flyves med Flight Management Systemer og der er en 
masse informationer tilgængelige i flyets computere, så 
har det været et myndighedskrav, at fly og piloter er ud
!>Ly1 el med 111d11udle1 og kor li µaµl1fo n n. 
Så snart myndighederne accepterer at alle de nødvendige 
informationer findes i iPads, vil det spare flyene for en 
masse vægt, men det vil også spare piloterne for at skulle 
opdatere manualer med IFR-procedurer for a lle de luft
havne de har mulighed for at beflyve. 

Da returflyvningens papirarbejde er udført, viser styr
mand Finn Mi.illertz hvordan kravet om at følge ruten på 
et rutekort også bliver meget nemmere. For i stedet for 
at sidde og folde et stort papirkort ud, og følge ruten der 
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flyves, så kan samme kort ligge i Airbussens sidevindue 
med det relevante kortudsnit. 
Imens styrmanden holder øje med at Airbussen flyver den 
vej den er programmeret til, viser kaptajn Claus Thomsen 
hvordan iPad'en løser start og landingsberegninger, og 
han demonstrerer hvor nemt det er at finde de rigtige 
"plaids" (kor t) der bruges i forbindelse med anflyvning og 
landing. "Selv vores feriekalender ligger i denne her lille 
sag" siger han med et smil, der afslører at han trods 27 år 
med "gammeldaws" papir sagtens kan "omprogramme
res" til moderne elektroniske tider. 

Da FLYVs udsendte - der er udpræget A-menneske - ef
terhånden har været i sving i nærved 20 timer, falder 
koncentrationsevnen en smule, så derfor undlader vi at 
gå ind i alt for mange detaljer omkring de nye muligheder, 
der følger med indførelsen af iPad. Men der er ingen tvivl 
om at piloterne har taget godt imod den nye teknologi, og 
at det vil lette mange arbejdsgange, og gøre det nemmere 
at bladre rundt i manualer og finde relevante informatio
ner megel hurllgere end ved al bladre 1 de "gamle" bøger. 

Henad ved to-tiden om natten er vi ved at være så tæt på 
Danmark at vi skal t il at begive os nedad fra de 36.000 fod 
vi er nået op i. Det er en smuk sommernat, men selvom 
det næsten skyfrit på vores rute, kan vi se at der ude mod 
vest tårner sig skyer op. Et par glimt langt borte viser at 
det tordner. Det får FLYVs udsendte til at vågne lidt mere, 
og inden start på descent får vi en snak om flyvning om
kring og i tordenvejr. Jeg spørger, måske lidt naivt, Claus 
Thomsen om han har prøvet at være nødt t il at flyve gen-



nem nogle af de stygge CB'ere. Han skyder den smalle 
kaptajnsbrille lidt ned ad næsen, drejer hovedet og med 
et glimt i øjet siger han overbærende: "Der er ikke meget 
jeg ikke har prøvet i de 27 år jeg har fløjet her i firmaet". 
Kommentaren lægger en humoristisk dæmper på spør
gelysten, og da klokken er ved at nærme sig tre om nat
ten, nyder vi den sidste del af turen ned mod København, 
hvor den korte sommernat får det til at lysne mod nord. 
Efter nogle minutter kan vi se Køge Bugt i Danmark og 
Falsterbo i Sverige, og kort tid senere dukker lysene på 
Øresundsbroen op. Vi fortsætter nedad og får en visual 
approach til bane 22R, der ellers normalt kun bruges til 
startende trafik, og på kort finale kan vi se hvordan oran
ge blink er spredt over hele bane 22L, der sikkert bliver 
vedligeholdt af en masse mennesker der ligesom os ar
bejder om natten i stedet for at ligge hjemme i vore senge. 
Endnu en flyvning med Thomas Cook Airlines er gennem
ført, hvor godt 200 gæster er fløjet på ferie i Grækenland, 
mens godt 200 er vendt hjem. flyet taxies til gate, hvor et 
par lastearbejdere sætter klodser om hjulene. Motorerne 
s tandses og der bliver ryddet op i cockpittet så de næste 
piloter kan overtage kontoret uden en masse papirrod. 

Efter FLYV var med på tur t il Grækenland i juni, har Tho
mas Cook Airlines fået Trafikstyrelsens godkendelse af 
iPad-konceptet, og implementeringen af de næsten papir
løse cockpits er i fuld gang. +-

Billedtekster: 

1. Blå time i cockpittet kl. 20:55 under indflyvning Aktion 
lufthavn i Grækenland 
2. Styrmand Finn MD/lerts gennemgår lastedokumenter 
med Kaptajn Claus Thomsen 
3. iPad overtager meget af papirarbejdet i cockpittet 
4. Flight Managesment Systemet har indbygget en lille 
printer der kan udskrive vejroplysninger og klareringer 
5. I en Airbus er styregrejerne ikke i vejen når der skal 
laves kontorarbejde 
6. Kaptajnen viser det gamle en route kort i papirform 
7. Styrmanden viser en route kort som det vil være 

fremover på iPad 
8. Radiokommunikation afløses mere og mere af tekst
beskeder. 
9. Anflyvning af Kastrup Lufthavn 2. juli klokken 00:51 
10. Kartet over Kastrup lufthavn på iPad 
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af Gert Jensen, Hjørring 

Sommerem; store UL arrangement løb af staben i uge 28 
med DULFU's å rlige sommertræf på Vamdrup Flyveplacis, 
hvor Vamdrup Flyveklub var vært. Træffet bestod vanen 
tro i regionale flyveture i deltagernes egne UL fly til bl.a. 
Urejø, Sylt og Egeskov på Fyn, samt en lang række øvrige 
relevaule arrangementer. 

1 løbet af ugen deltog omkring 20 fly med piloter, som 
for nogles vectkommencie kun var mP<l PnkPltP ciagP, mPm 
andre tog hele ugen ud af sommerferien til formålet. 
Deltagerne kom fra hele landet, og yderligere to UL fly 
kom fra Hamar i Norge. De norske piloter slog et smut 
forbi DULFU's træf i Vamdrup, inden de for tsatte turen 
til England, for at se weekendens air show på flymuseet i 
Duxford. 

-Jeg mener, at vores træt har været en stor succes, for
tæller formanden for Vamdrup Flyveklub Boe Sejerup til 
FLYV. Alt gik stort set efter planen, og de par formiddage 
eller eftermiddage vi har været på jorden, har vi brugt 
til relevant teori undervisning. Vi har lagt meget vægt på 
flyvesikkerhed og uddannelse på træffet, og flyvningens 
planlægning har været en af vores overskrifter. Derfor 
har vi også indledt hver flyvetur med en fælles briefing og 
planlægning af vores ture, hvilket både ha r været lærerigt 
og hyggeligt for deltagerne. 

Vamdrup Flyveklub blev valgt som vært for træffet, fordi 
den ligger centralt i landet, og samtid har faciliteterne til 
at afvikle arrangementet. Klubben har efter fusionen af 
motorflyveklubben og UL-klubben i 2010 været i vækst, 
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og har i dag 65 aktive medlemmer, hvoraf 3 '1 flyver ultra 
light. En stor del af klubbens UL-piloter flyver også på 
andre fly typer, og er blevet omskolet til UL som tillæg til 
et højere certifikat. 

På landsplan, har UULFU også oplevet en betydelig 
Lilgang af medlemmer tie seneste år, forklarer DULFU's 
formand Per Horn fra Thisted. UL unionen har alene i det 
første halvår af 201 :l haft en tilgang af godt SO nyt> meci
lemmer, og er nu oppe på knap 600 medlemmer med UL 
certifikat. Tendensen går meget tydeligt på, at det er erfa
rende piloter der bliver omskolet til ultra light. Af de knap 
600 medlemmer vi har i dag, flyver omkring 200 piloter 
nu på grundlag af højere certifikater. 

Per Horn mener at denne tendens for det første skyldes 
de høJe pnser på privatflyvning, som vi har hatt de sene
ste år. Dette sammenholdt med de langt bedre og mere 
sikre UL fly der er på markedet nu er, efter hans vurde
ring, de to afgørende faktorer for udviklingen. Per Horn 
tog selv sit PPL(A) certifikat tilbage i 1975, og har siden 
sin omskoling i 2010 kun fløj et UL fly. 

-Vi betragter vores DULFU-træf 2013 som en meget stor 
succes, udtaler både Per Horn og Boe Sejeup samstem
mende, og vi ser begge frem til næste års arrangement. 

Det er ved redaktionens afslutning endnu ikke besluttet 
hvor næste års træf skal afl10ldes, men det forventes at 
blive afgjort i løbet af efteråret. + 
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, 411!!!!'. _ _ Eva Kåås f 1926. Flyver og eventyrer. Er uddannet fysioterapeut. 

Flyttede til Californien i 1950 men vendte hjem til Danmark efter godt 25 år i 
USA og Canada. Eva Kåås er arveligt "belastet" af sin far, Knud Alexander Carl 

Christian Collis Frederik von Clauson Kåås, som blev pilot i 1926. 

Hvor, hvornår og i hvad lærte du at 
flyve? 

Jeg startede med at tage flyvetimer på 
Grønholt flyveplads 1974 og det gik 
ikke så godt. Da jeg skiftede ti l Lotte 
og Ole Brinkmeyers flyveskole på Al
lerød Flyveplads gik det meget bedre, 
for de to søde mennesker tog s ig af 
mig og sørgede for at jeg fik lært at 
flyve. De er senere blevet nogle af 
mine allerbedste venner. 

Hvad er den mest mindeværdige 
oplevelse i forbindelse med din 
skoling? 

Jeg husker en skoleflyvning, hvor vi 
fik motorstop lige efter starten fra 
Allerød. De piloter der kan huske 
Allerød ved at der var nogle træer for 
enden af banen, og derfor var et mo-

40 FLYV SEPTEMBER 2013 ---

to rstop ikke særligt godt, lige efter at 
være kommet i luften. 
Jeg kan ikke huske hvad der egentlig 
skete, men instruktøren gjorde en 
hel masse meget hurtigt i cockpittet, 
hvorefter der kom liv i motoren igen, 
og så fløj vi videre. 
Mange mennesker jeg har fortalt om 
hæ ndelsen har spurgt om det var 
skræmmende, men jeg husker det 
som at jeg synes det var spændende, 
men også lidt komisk, fordi jeg nåede 
at tænke at folk ville sige at Clauson 
Kåås' datter var landet i et træ. Min 
far var jo flyver, og mange i flyver
kredse kendte ham vældigt godt. 

Hvad har du fløjet og hvad flyver 
du nu? 

Jeg har fløj e t Cessna'er og Grumrnan 
American AAl Trainer, Grum ma n 

American AAS Traveller og så ha r jeg 
fløjet en fransk flyvemaskine som jeg 
mener hed noget med s .. . . 
Jeg flyver desværre ikke mere, for det 
tillader mit helbred ikke. 

Hvilke fly ville stå i din drømme
hangar? 

Ha ha en stor maskine der flyver hur
tigt .. . en Concorde eller måske også 
en noget langsommere Herkules, der 
kunne tage alle vennerne op at flyve. 
Herkules'en har jeg haft fornøjelsen 
af at flyve i ved flere lej ligheder igen
nem Danske Flyvere, hvor jeg har 
værel medlem i mange år. 

.... ... 
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Bedste flyvetur nogensinde? 

jeg har haft så mange fantastisk op
levelser, men den bedste flyvetur var 
nok i virkeligheden en tur i en S-61 
helikopter, som passager. 
Egentlig var det ikke mig der skulle 
have haft den tur men en veninde der 
havde haft en S-61 så tæt på sin ejen
dom ved Arresøen at den havde lavet 
skader. Hun ville Ikke selv ringe og 
klage til flyvevåbnet, og så gjorde jeg 
det, og sagde at de da i det mindste 
kunne give en flyvetur som en plaster 
på såret. Det ville de da gerne, men 
da turen skulle flyves ville min ven
inde ikke med, og så var jeg jo nødt 
til det. 
Jeg husker ligeså tydeligt, at helikop
teren var indrettet med dronningen 
og prinsgemalens stole bagerst og 
med blåt tæppe på gulvet. Med på 
turen var også en af Flyvestation 
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Værløses tandlæger og hans klinik
assis tent. Turen varede næsten tre 
timer, og vi fløj rundt over det meste 
af Sjælland. At flyve helikopter gjorde 
stort indtryk på mig, fordi vi kunne 
flyve lavt og langsomt, og da vi fløj 
langs med øresundskysten kikkede 
piloterne efter topløse badegæster. 
Inden vi landede lavede piloterne lidt 
luftcirkus, hvor vi fløj op og ned og 
drejede rundl. Uel var den rnesl fan
tastisk flyvetur jeg nogensinde har 
oplevet. 

Værste flyvetur eller oplevelse 
med flyvning nogensinde? 

Jeg har aldrig haft andre end den sko
leflyvning hvor vi fik motorstop. Jeg 
har dog haft masser af flyveture som 
passager på "monkey-class", men det 
er man jo selv herre over. 
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Første solo buket, som 
instruktøren plukkede I grøf
tekanten. I fagbogen er også 
anført at Eva bungyjumpede 
i New Zealand som 72 årig ... 

Hvor er du med flyvning om 10 år? 

Om ti år er jeg 97, og til den tid fly
ver jeg så ofte jeg kan som passager. 
Gerne til Filippinerne men en tur til 
Paris ville også være dejligt. Jeg kan 
klare mig i Frankrig, for jeg lærte en 
del fransk da jeg tog studentereksa
men i en lidt sen alder. Da jeg var 58 
gik jeg i gang med at tage studenter
eksame11 µå Slctlew, SLu<le11Le1 ku1 ~w, 
på Frederiksberg, fordi jeg opdagede 
at alle mine yngre fysioterapeut-kol
leger var studenter. Det var hårdt at 
gå i skole næsten hver aften, men jeg 
gennemførte, og blev faktisk student 
på min 61 års fødselsdag! 
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Hvad er efter din mening de stør
ste udfordringer indenfor privat
flyvning lige nu? 

Nok at få det betalt. Det e r smadder
dyrt i dag. 

Har du nogensinde fået skældud 
for din flyvning? 

Ja ... af en sød instruktør der sagde 
el eller amlel om min Oyvning. Uden 
at han opdagede det lukkede jeg for 
benzinen, og det måtte han jo så rode 
s ig ud af. Da vi var landet skældte han 
mip; lictt uct 

Er der noget omkring din flyvning 
du skulle have indset noget tidli
gere? 

Jeg var 48 år da jeg lærte at flyve og 
jeg skulle selvfølgelig have startet 
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Eva styrer Goodyear luftskibet 

tidligere. Jeg havde fløj et meget med 
min far, der jo var flyver, og da jeg 
endelig fik mit certifikat ringede jeg 
til ham for at fortælle del. På de t tids
punkt var han godt oppe i årene, og 
han hørte ikke så godt. 
Jeg kan ligeså tydeligt huske, at jeg 
stod ved briefingen i Roskilde hvor 
jeg fik lov til at låne en telefon. 
Jeg sagde: "Far jeg er blevet flyver" 
men til det svarede han: "Hvad har 
du?" Jeg prøvede så at råbe: "Far, jeg 
er blevet pilot" hvo1 LJl ltau svarede: 
"Er du blevet idiot'?" 
Til sids l fors tod han det dog, og han 
blev meget lykkehg, for han havde JO 
fløjet rigtigt meget. 

Du vinder 50 mio. i lotto. Hvad vil 
det gøre for din flyvning? 

50 millioner er jo ikke så meget for 
i USA kan man vinde 225 millioner 
dollars i ctet lotteri jep; spillN mect i, 

og jeg ved at jeg vinder en eller anden 
dag. Men hvis jeg vandt 50 millioner 
kroner ville jeg jo nok kunne få et fly 
og en pilot. 

Har du nogensinde skadet et fly? 

Hold kæ ft mand jeg har jo smadret 
et fly. Det var til et Anton Berg Rally 
hvor jeg havde min bror med som 
navigatør. Han var storryger, og ville 
ikke lade være med a l ryge 1 flyet 
selv om jeg bad ham om det, og da vi 
skulle til at lande var der så tilrøget 
at jeg næsten ikke kunne se ud. Det 
blev så t il en rigtig møglanding, hvor 
propellen ramte jorden og blev to 
centimeter kortere. 

Har du en yndlingstur? 

Ja det er at flyve til de små øer for at 
høre nattergale op; lip;p;e i telt Det har 

... 
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jeg gjort meget sammen med mine 
flyvervenner der fløj med til Læsø, 
Anholt, Samsø og hvad de nu hedder 
a lle de små øer. 

Hvis du kunne skifte livsbane eller 
karriere hvad ville du så gøre? 

Hvis jeg skulle væ lge noget andet end 
at være fysioterapeut? Det ved jeg 
faktisk ikke, men det ville nok ikke 
være pilot. Min datter endte jo med 
at blive 747-kaptajn, men det lyder 
ikke så spændende som at flyve små 
fly. 

Kan du reparere et fly? 

Nej, men jeg kan sy en flænge i et 
sæde. 

.... 

Hvilleen person indenfor flyvning 
beundrer du mest? 

Jeg må jeg nok sige at det nok er Per 
Bri.iel. Han fløj til han var meget gam
mel. Han fløj tomotors fly, og jeg fløj 
af og til med Per. 

Hvor mange timer har du og hvilke 
certifikater og ratings? 

Kun privatflyvercer tifikat og jeg nå
ede at flyve 235 timer fra 197 4 ti l 
1984 

Hvem synes du skal have Luftpo
sten næste gang? 

Det skal min gode veninde, der hed
der . . .. . åh .. .. hun bor oppe i Nord
jylla nd, hvad er det nu hun hedder. 
Åh .. . sådan er det at blive gammel. 
Jeg havde navnet lige før .. . .. hun 

Uddrag af logbogen 

:,tegninger 
Anrnærl<ninger og p 

tog mig med på en masse flyveture t il 
Tyskland og Sverige. Jeg ringer til dig 
når jeg kommer i tanke om det. 

Fem minutter senere ringede Eva og 
fortalte at det selvfølgelig var Sussie 
Andersen, og at jeg endelig måtte hilse 
når jeg besøgte hende. Det blev tilfæl
digvis to dage senere. Glæd Jer t il at 
læse om det møde i næste FLYV! 

Sætternissen beklager, at 
han i FLYV nr. 3 2013 havde 
udeladt at nævne, at fotos 
til Luftposten med Viggo 
Christiansen s. 44-45, var 
taget af Alf Blume. 
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OSCAR YANKEE AF: LARS FINKEN - LARS@FINKENWEB.DE 

OY-CGD ATR 42-500 1999 602 25.7.2013 Nordic Aviation Contrnctor (lroland) Ltd, o m;ss 
c/o Billund 

DY-CIB 2 ATR 72-202 1995 437 8.5.2013 Cimber A/S, Sønderborg SE-MGN 

DY-CJT ATR 72-212A 1998 555 17.6.2013 KAl P /5, Vejle YR-ATR 

DY-CLL Piper PA-12 Super Cruiser 1946 12-417 lL.6.L0U l:!ent hsbensen, tsbierg (midi. reg) U-EFBA 

DY-CLD ATR42-500 2007 667 20.3.2013 NAC Aviation 8 Limited, c/o Billund 4K-AZS2 

DY-CLY ATR 72-212A 2008 799 10.4.2013 NAC Aviation 8 Limited, c/o Billund 4K-AZ66 

DY-CLZ ATR 72-212A 2008 818 18.6.2013 NAC Aviation 8 Ltd, c/o Billund 4K-AZ67 

DY-CVW Beech B300 Super King Air 350 2007 FL-569 18.6.2013 SGA A/S, Brøndby M-FLYI 

DY-EM) Tecnam P2002-JF 2012 219 19.3.2013 Aarhus Flight Academy ApS, Randers 

DY-FWD Dassaull Falcon 7X 2013 198 26.7.2013 Anpartsselskabet af 19.9.2006, □rande 

DY-HJJ Eurocopter EC 15581 Dauphin 2003 6662 7.5.2013 DanCopter A/S, Esbjerg 5H-EXD 

DY-HLC AgustawWestland AW139 2009 41210 30.5.2013 Bel Air Aviation A/S, Holsted LN-DYZ 

Y-IIPW Rolo1 WdY ExeL 162F 2013 2008-06/ 14.5.2013 Kaj Egholm Jensen, Lemvig. (midi. regislrerel) 
'/090 

DY-HVB AgustaWestland AW139 2013 31480 4.6.2013 Bel Air Aviation Invest A/S, Holsted 

DY-JEM Tecnam P2006T 2012 099 19.3.2013 Aarhus Flight Academy ApS, Randers 

DDY-JFB Cessna 172RG Cutlass 1980 172RG0327 24.5.2013 Jabo lnvest ApS, Smørum D-EJFM 

DY-JTT Boeing 737-73S 1999 29079 12.4.2013 Jet Time A/S, Kastrup DY-MRU 

DY-KAP Airbus A320-232 2007 3086 29.4.2013 SAS VT-INI 

DY-KAR Airbus A320-232 2007 3159 18.7.2013 5A5 VT-INJ 

DY-XIP Schleicher ASW 19B 1978 19198 4.3.2013 Kim Christiansen, Rødekro OD·YHJ 

DY-KEJ Van's RV-8 2013 471 14.5.2013 Kræn Hjortlund, Brønderslev (midi.registreret) 

DY-LHA ATR 72-202 1996 508 18.4.2013 Danish Air Transport Leasing A/S, Vamdrup DY-RTC 

DY-LHB ATR 72-202 1996 496 18.4.20B Danish Air Transport Leasing A/S, Vamdrup OY-RTF 

DY-LOK Ultramagic M 77C 2013 77 /366 19.6.2013 Lejerbo Kolding, Kolding 

DY-LYR Diamond DA 400 Star 2008 D4.340 31.5.2013 Hans Peder Kobbelgaard, Aalborg SE-LYR 

DY-NAB ATR 72-212A 1997 536 9.7.2013 Kirk Aviation A/S, Vejle N536AT 

DY-NCU Dornier 328-300 1999 3122 21.5.2013 Sun-Air of Scandinavia A/S, Billund N3535K 

DY-NIL O\dfield Baby Lakes 2013 8304 14.5.2013 Kurt Flemming Hjelmsted Nielsen, Værløse 
( midi. registreret) 

DY-NJK Europa M 2002 9606 21.3.2013 Jens Lindegaard Kristensen, Ringsted 
(Midi reg siden 19.12.2002) 

OY-OUP Aero Designs Pulsar XP 91:l 2001 9712 20.3.2013 Ole Jørgensen, Viborg (+1) 
(Midl reg siden 18.12.2001) 

DY-PIX Rolladen-Schneider LSB-18 2000 8283 11.4.2013 Michael Rasmussen, Odder (+1) U-:l::366 

OY-RCH AirbusA319-112 2004 2186 15.5.2013 Atlantic Airways, Faroe Islands, P /F, Sørvagur 9H-AEJ 

OY-SLV Max Holste M.H.1~:!'.1 Broussard 1%1 303 28.5.2013 Egon Møller, Tarm HA-5LV 

OY-TJX Rolladen-Schneider LSl-f 1976 385 28.6.2013 Århus Svæveflyveklub SE-TRF 

DY-UGH Piper PA.28-181 Archer III 2010 2843681 17.5.2013 Uggerhøj Holding ApS, Frederikshavn D-ETPV 
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OYASJ Booch 095A Travol Air 19.4.2013 Scandinavian Businoss Flight A/S, Birlmrød Solgt som NS4-532 

OY-AYL Amcrican AA-5 Travclcr 15.5.2013 Jens Nccrgaard, Hjallerup Tvangsslettet 

OY-RCR PipE!r PA-?.8-140 lhl'lrokEICl 706701' ('\imh 7 v/Jørgtm NiE1\en H,ms:.E'n, VClj{'Tili <;,oJgt 1;om HR-PJV 

OY-BKJ Piper PA-28-1800 Cherokee 3.7.2013 Lars Wildenschild, Vejen ( +3) Solgt som OK-TEK 

(lY-f'AG P:i.rtønavia P 68R ()h,;;Etrvfilr 74 4 701' Bio-Flight A/r:., Holte. HavarE'rE't Roskilde 6 1 7011 

OY-CJN Beech Hawker 400XP 13.5.2013 Airon Air ApS, København Solgt til Pakistan 

OY-CJT ATR 77-71,A 716 701' KA 1 P /S. Vejle lldlrjE't til Srrbien 

OY-CLO ATR42-500 7.5.2013 NAC Aviation 8 Limited, r/o Billund <;,o\gt til Philipinr-rne 

OY-CLU ATR 72-212A 25.3.2013 NAC Aviation 8 Limited, c/o Billund Udlejet som F-GVZS 

OY-CPX Schempp-Hirth Standard Cirrus 26.7.2013 Claus Bisgaard, Vejle (+1) Solgt til Tjekkiet 

OY-DKK Piper PA-28-180 Cherokee 13.6.2013 Kim Fritz Jensen, København Solgt som F-HDKK 

OY-DMD SOCATA M.S.892A-150 15.7.2013 Karl Nielsen, Slagelse Tvangsslettet 

OY-EJD Dassault Fakon ZOOORX 8.7.2013 Air Alsie A/S, Sønderborg Solgt til Frankrig 

OYFHV Ccssna 172S Skyhawk 24.6.2013 Martin Bugge Skibsted, Sakskøbing Solgt til Sverige 

OY-HLJ Robinson R44 Clipper Il 3.6.2013 Finans Nord A/S, Ålborg Solgt til Tyskland 

OY-HYP Robinson R44 Raven I 29.4.2013 M.C. Gadeberg Holding A/S, Hasselager Solgt som OH-HYP 

OY-KGT McDonnell Douglas MD-82 6.6.2013 SAS Solgt som N4BSDN 

OY-MRU Boeing 737-73S 12.4.2013 Cimber Sterling A/S, Sønderborg Omregistreret OY-JTT 

OY-NAB ATR 72-212A lS.7.2013 Kirk Aviation A/S, Vejle Udlejet til Serbien 

OY-NCA Dornier 328-100 21.3.2013 Sun-Air of Scandinavia A/S, Billund Solgt til USA 

OY-PAX Rolladen-Schneider LS3-a 11.4.2013 Anders Madsen, Kirke Eskilstrup Solgt til Litauen 

OY-PCM Beech C90GTi King Air 8.5.2013 Per Blinkenberg-Thrane, Charlottenlund Solgt til USA 

OY-RBA Diamond DA 40D Star 6.5.2013 Danish Aviation Capital ApS, Roskilde Solgt til Tyskland 

OY-RCA BAe 146-200A 3.4.2013 Atlantic Airways, Faroe Islands P /F, S6rvågur Solgt som N473NA 

OY-RCE BAe 146-RJSS 31.5.2013 E2233 Leasing ApS, København Solgt til Chile 

OY-RTC ATR 72-202 18.4.2013 Danish Air Transport Leasing A/S, Vamdrup Omregistreret OY-LHA 

OY-RTF ATR 72-202 18.4.2013 Danish Air Transport Leasing A/S, Vamdrup Omregistreret OY-LHB 

OY-RUL ATR42-500 19.7.2013 Danish Air Transport A/S, Vamdrup Udlejet til Papua-New Guinea 

OY-RYB Cessna F.172L Skyhawk 29.7.2013 Kirstine Karlog Mortensen, Augustenborg Solgt til Serbien 

OY-SOL Cameron N-77 15.7.2013 BP Gas A/5, Viby J. Tvangsslettet 

OY-TBK Piper PA-ZBR-201 Arrow III 24.5.2013 Danfly-Aircrafts ApS, Vojens Solgt til Polen 

OY-XHK Schempp-Hirth Standard Cirrus 20-4.2013 Axel Frølund, Ribe Solgt til Lithauen 

OY-XIK Grub Aslir es Jeans 15.7.2013 Koh.ling Flyveklub Solgt til Østrig 

OY-ZWO Dassau\t f.alcon 2000EX 24.7.201] Anpartsselskabet af 19 /9-ZOOG, Drandc Solgt som 00 VRO 

FLYV SEPTEMBER 2013 45 



OSCAR YANKEE 

OY-BBA Piper PA-28-140 Cherokee 1.8.2013 

OY-BCK Piper PA-28-140 Cherokee 6.5.2013 

OY-BJD Cessna F.lSOH 11.4.2013 

OY-BTU Piper PA-20-161 Cherokee Warrior l i 26.7.2013 

OY-BUJ Cessna 182P Skylane 15.7.2013 

OY-BYX Schleicher Ka 6CR Rhtinsegler 21.5.2013 

OY-CLY ATR 72-212A 10.6.2013 

OY-CLZ ATR 72-212A 28.6.2013 

OY-DNK Beech 35-C33A IJebonair L8.'.J.L0B 

OY-ECT Piper J3C-65 Cub 25.6.2013 

OY-EOC Colt 105A 27.6.2013 

OY-FAK S.A. I. KZ li Træner 30.7.2013 

OY-FIX EON Olympia 2 15.5.2013 

OY-GAT Grumman American GA-7 Cougar 14.5.2013 

OY-HNN Robi11son R44 Clipper li 23.4.2013 

OY-J] B Dornier 328-300 14.5.2013 

OY-KXS Schleicher ASH 26E 30.4.2013 

OY-LAJ SOCATA TB-9 Tamµiw 3.4 .2013 

OY-LAX Centrair 101A Pegase 15.4.2013 

OY-PPL Cessna F.172M Skyhawk 18.3.2013 

OY-PRI SOCATA M.S.892E Rallye 150 GT 25.6.2013 

OY-RTC ATR 72-202 22.3.2013 

OY-RTF ATR 72-202 22.3.2013 

OY-RUL ATR42-500 17.6.2013 

OY-RYJ Cessna 182P Skyla ne 3 .4.2013 

OY-TLP Piaggio P-180 Avanti 26.7.2013 

OY-XDL Grob Astir es 30.4.2013 

OY-XJR Rolla den-Schneider LSl-c 26.6.2013 

OY-XPH Schempp-Hirt h Ventus 2cT 24.7.2013 

OY-XVU Schempp-Hirth Ventus 2cT 13.5.2013 

FLY SÆ LGES 

Piper Arrow P28R, IFR, 180 hk, 3 b ladet propel 
Motor 1300 t ., efterset 2012. 
Pris 300.000 kr. 

Cessna 150, COM/NAV, transponder, intercom. 
Pris 75.000 kr. 

American Yankee AA-1 . Flyet er adskilt . Motor 115 hk. 
Pr b 35.000 kr. 

Turb u lent. Adski lt, motor 1500 VW, m angler propel. 
Håndvæ rkerti lbud 10.000 kr. 

Kontakt : rhove@mai l.dk / 40 14 20 52 
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Frans Møller Sørensen, Fredericia Jens Villebro Hansen, Kerteminde 

Marcus Tor Sommerbirk, Silkeborg Kay Andersen, Bredsten 

Datalogistic.eu GmbH, Handewitt, Tyskland JHJ Viborg Holding ApS, Højbjerg ( +l) 

Peter llviid-Elkrog, lløng Piperklub OTU, llolbæk 

Joost Oppers ApS, Sønder Felding Anders Jesper Hansen, Lundby 

Flemming Koch, Daugård Anders Ulrich, Hørsholm (+l) 

BMC 1 af 22. december 2009 A/S, Nordborg NAC Avialio11 8 Lim i led, c/o Billund 

BMC 1 af 22. december 2009 A/S, Nordborg NAC Aviation 8 Limited, c/o Billund 

Ivan L1sbygd, Hillerød Tow-Air ApS, Hillerød (+lJ 

Jens Tyrsted Toft, Lem St. Anker Lau ridsen ( + 1), Hellerup 

Marianne Sjøgren, Rødovre Ballonflyverne ApS, Rødovre 

Fonden Danmarks Flymuseum, Skjern Simon Wendelbo Moos, Sønderborg 

Dansk Svæveflyvehistorisk Klub Lars Boye Mortensen, Aalborg ( + 1) 

Pedersen Projects Limited, Eastbourne, UK Danfly-Aircrafts ApS, Vojens 

Christian Paulsen, c/o Roskilde Tonny Brohus Christiansen, Hillerød 

Joinflight K/S, Billund Sun-Air of Scandinavia A/S, Billund 

Jesper Sørensen, Esbjerg ( + 1) Ove Flemming Sørensen, Herning 

Bo Gaardsø, Randers Gaardsø Holding A/S, kanders 

Kolding Flyveklub Mogens Henrik Larsen, Hirtshals 

Peter Leth, Højbjerg ( + 1) Poul Anker Boisen, Anholt (+1) 

Jakob Erik Blok, Skælskør ( + 1) Knud Aanæs, Næstved ( +8) 

Danish Ai r Transport Leasing A/S, Vamdrup Cimber Air - Leasing A/S, Sønderborg 

Danish Air Transport Leasing A/S, Vamdrup Cimber Air - Leasing A/S, Sønderborg 

Aircraft Solutions Lux XIV S.a.r.1., Danish Air Tranmsport Leasing A/S, 
Luxembourg Vamdrup 

Bo Gaardsø, Randers Gaardsø Holding A/S, Randers 

Danish Crown A/S, Randers Danish Crown Salg og Service A/S, 
Randers 

Lolland-Falster Svæveflyveklub Vestjysk Svæveflyveklub 

Parcon 2008 ApS, Aalborg Poul Lind Christoffersen, Fredericia 

Skywalkers Unlimited Per Givskov Kristensen, Kolding ( + 1) 
v /Per Givskov Kriste nsen 

Ejergruppen Ventus 2cT TC/OY-XVU, Kol- Ole Fjord (+1), Silkeborg 
ding 



Flyvehistorisk konference på Odense Universitet 

-
Danmarks Flyvehistoriske Union (OaFU) inviterer i samarbejde med Center for Koldkrigsstudier ved 
Syddansk Universitet til den 3. Ayvehistoriske konference i Danmark. Konferencen har som formål at 
samle flyvehistorisk interesserede personer og organisationer til en dag med spændende indlæg, diskussion 
og udveksling af erfaring mellem deltagerne. Det er samtidig et formål at skabe en oversigt over de mange 
aktiviteter og det arbejde, der gøres for al dokumentere, restaurere, bevare og Ayve med bevaringsværdige 
luFtfartojec Konferencen er endvidere et forum for udveksling af bøger, tidsskrifter og andet Ayvehistorisk 
materiale. 

Programmet præsenteres gennem indlæg fra såvel danske som udenlandske foredragsholdere og omhand
ler bl.a. foredrag om restaurering af historiske fly, tidlig dansk trafikflyvning, a llierede bombardementer 
i Danmar·k un<ler Jen 2. Verdenskrig og et foredrag om U-2 spionAyet og den norske flyvestation Bodps 
rolle under· den kolde krig. Endvidere vil de danske flyvehistoriske foreninger og museer præsentere Jeres 
igangværende aktiviteter i korte indlæg. 

Programmet kan ses på www.dafu.dk og tilmelding kan foretages på konference@dafu.dk. 
Deltagerprisen er kr. 250, som dækker frokost med øl/vand og kaffe i pauserne. 

Konferencen afholdes lørdag den 16. november 2013 på Syddansk Universitet, Odense 
og den er åben for alle interesserede. 

. , , . 
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AEROCLEAN 
Aircraft painting 

0049/4841 /935588 
aeroclean-husum@freenet.de 

www.aeroclean-nusum.de 

PiperWarrior (tunet I 60HP) udlejes fra 
Kalundborg Flyveplads. 
Kontakt Kalundborg Aviation for pris mv. 
5929 1326 - aviation@mail.dk 

Kalundborg Aviation ti lbyder vedl igeholrlelse og 
reparation af en- og to-motors stempel motor 
fly. 
Vi har EASA Part- 145 maintenance & CAMO 
godkendelse samt en national godkendelse til 
,-eparation af Annex li fly. 

IS!j)~UNDBOllG 
L/1FVIATION 
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CIRRUS S~ 20 - 2001 - OY-CSD 
TT: 1250 HRS - GNS 430- MFD 2000 
GNC 2~0XL- GI X 330 MODES 
NEW CAPS- PROP OH 2012 + Top OH 
S-TEC 30 AP W/ ALT - 105.000 EUR/ BUD 

BEECHCRAFT C90 KING AIR 1975 
ENGS: 660/2500 SMOH, N-reg 
REFURB. INTERIOR - 395.000 USD 

CESSNA 340A III - 1982 
TT· ~"iOO - FNG<;· 50/1400 <;MOH 
KFC 200 FD/AP - GNS 530 
New paint - N-REG - 189.900 EUR 

LANCAIR 4P - 1999 - SE-REG 
GNS 530 - GTX 330- S-TEC 55X 
KCS 55A - IFR REG - 299.900 USD 

PIPER PA28 CRUISER - 1975 
TT: 2400 Hrs, Eng: 600 SMOH 
A/P, KLN 90B - OY-BGR - 29.900 EUR 

PIPER PA31-3 '.!,0Ji~VAJO C 1981 
TT: 5100 ~~lo SMOH, KFC 200 
OY-Reg, Le~ ner interior - 115.000 EUR 

PIPER PA 31-310 NAVAJO B 1975 
TT: 7500 - ENGS: 300/1600 SMOH 
IFR, GTX 330 Mode S, G-VICT - 139.900 EUR 

Ring el. email for bi lleder og specs. 
Tlf: 00 45 - 40 36 22 77 
Email: airline@mail.tele.dk 

www.aerocenter.dk 

ANNONCER I FLYV 
KONTAKT: 

4016 40 44 
REDAKTION@FLYV.DK 



GENERALSEKRETARIAT 

Kongelig Dansk Aeroklub 
Lufthavnsvej 28 
DK-4000 Roskilde 
29 90 59 00 

Formand: Helge Hald 
E-mail: formand@kda.dk 

Generalsekretær: Anders Madsen 
E-mail: kda@kda.dk 

Sekretariatet er åbent: 
Mandag-torsdag 12.30-16.00, 
Fredag er sekretariatet lukket. 

Bibliotckctet er åbent: 
Mandag-Fredag 9.00-16.00 

KOA's BESTYRELSE 
Pormand: 
Helge Hald 29 73 91 55 
Næstformand: 
Per Wistisen 98 18 43 16 
Miljø- og flyvepladser: 
Søren Pedersen 26 12 60 09 
Sportsligt: 
Regnar Petersen 40 52 23 28 
Teknikudvalg: 
Poul Harrison 59 47 22 93 
Luftrum: 
Palle J. Christensen 86 67 40 48 
Kommunikation: 
Lisette Bertelsen 20 92 15 00 

DANSK BALLON UNION 
Henning Sørensen 
Kronhjortvej 4, 8270 Højbjerg 
Telefon: 86 27 66 63 
www.ballonunion.dk 
E-mail: formand@ballonunion.dk 

DANSK HANGGLIDING 
OG PARAGLIDING UNION 
KDA-huset 
Lufthavnsvej 28 
DK-4000 Roskilde 
Telefon 29905900 
www.dhpu.dk 
E-mail: dhpu@dhpu.dk 

DANSK FALDSKÆRMS UNION 
Idrættens Hus, 
Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 
Telefon: 4326 2777 
Telefax 4343 0345 
www.dfu.dk 
E-mail: dfu@dfu.dk 

DANSK KUNSTFLYVER UNION 
Morten Hartvig Hanesn 
Gundsølillevej 20, 4000 Roskilde 
Fif.: 2133 05 79 
www.kunstflyvning.dk 
E-mail: 
morten.hartvig.hansen@mail.dk 

DANSK MOTORFLYVER UNION 
Formand: Knud Nielsen 86 23 16 52 
E-mail: elek@fiber.dk 
Sekretariat: Merete Strandberg 
Limfjordsgade 121, Gjøl 
9440 Åbybro 
Telefon: 78 78 21 90 
www.flyvdmu.dk 
E-mail: mail@flyvdmu.dk 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholdtvej 10, 7400 Herning 
Telefon: 9714 9155 (man-fre 10-14) 
Fax: 97 14 91 08 
www.dsvu.dl 
E-mail: dsvu@dsvu.net 

HAVARIGRUPPEN DULFU 
Niels Gregersen 21 44 24 97 
John Carlsen 40 42 12 47 
Edvard Braae 24 85 67 12 
Lars Sevel'i11se11 40 38 11 28 
Phillip Nathansen 40 19 82 97 

DANSK UL FLYVER UNION 
Formand: Hans Havsager 
Telefon: 46 48 06 08 

Sekretariatet: Dagmar Skov 
Gl.Kirkevej 1, Tiset, 6510 Gram 
Ti1 :.ddg ug Lu1:.ddg 17:00 - 19:00 
Onsdag og fredag 13:30 - 16:00 
Telefon: 74 82 20 21 
f.dX: 7 4 !12 24 00 

www.dulfu.dk 
E-mail: dulfu@ldbmail.dk 

DULFU's bestyrelse: 
Fmd: Hans Havsager: 46 48 06 08 
Næstformand & aktivitetsledcr: 
Mads Thomsen 20 46 60 40 
Flyverchef: 
Niels Gregersen 87 54 02 48 
Materielchef: 
Preben Bruhn Jensen 48 30 31 21 
FLYV kontaktperson: 
Christian Iver Pedersen 74 83 12 69 
Uddannelseschef: 
Johnny Larsen 4828 1419 
Kasserer: 
Jørgen Gram 74 87 16 18 
Miljøchef: 
Henrik Rønbjerg 42 41 72 61 

MODELFLYVNING DANMARK 
Formand: Allan Feldt 
telefon: 86 13 41 40 
Sekretariat: Marttin Stuart Nielsen 
Kirkeskovvej 1, Bjælkestrup 
4660 St. Heddinge 
Telefon: 86 22 63 19 

www.modelflyvning.dk 
E-mail: info@modelflyvning.dk 

KZ & VETERANFLY KLUBBEN 
Formand: Bent Esbensen 
Telefon: 50 99 70 07 
E-mail: besbensen@gmail.com 

Sekretær: Henrik Gabs-Pedersen 
Telefon: 20 68 15 85 
E-mail: gabs-pedersen@privat.dk 

.... .... /Y1.Q_gq_?..ln .. ~.t .. .f.9.r. .. q_l./f . rr.> ~ .. d. . .i.lJ.t~.r. esse f.CJJ _f /_yy_r1__i ~ 

FLYV SEPTEMBER 2013 49 



FLYVESKOLERNE 

hørnlng motorflyvaklub.dk 

benair 
I vores JAR-FCL godkendte 
flyveskole i Stauning tilbyder vi: 

Privatflyvercertifikat 
• Erhvervscertifikat 

Instrument-uddannelse 
• Nat VFR 

Radio certifikater 
• Ratings på Fairchild SA 227, Let 410, Short SD-60 

og Cessna Single Engine Turbine 

!jenArr A/S 
Stauning Lufthavn • 6900 Skjern • +45 96 81 44 44 

www bena1r C""Clm • mf0@tiena1r mm 

KoldingEgnens Lufthavn /Vojens Lufthavn 
Tlf: 5323 I 060 I Fax: 7353 3183 

www.cllmb2.dk/ Mail: jas@climb2.dk 

BILLUND 

AIRCENTER~ 
INTEGRERET OG MODULAR, TEORI OG SKOLING 

- ALLE UDDANNELSER 
TIL FLYVEMASKINE OG HELIKOPTER 

Billund Air Center A/S 
Stratusvej 15 • DK-7190 Billund• Tlf. 7533 8907 

Fax. 7535 3966 • bac@billundairce nter.dk • www.billundaircenter.dk 

DE ANVENDTE BOGSTAVER BETYDER UDDANNELSE TIL: 

•• H e liflight.dk 

li 
HELIFLIGHT.DK TILBYDER UDDANNELSE PÅ 
HELIKOPTER AF TYPEN ROBINSON 22, 
ROBINSON 44 OG EUROCOPTER 120. 

Undervisningen varetages af professionelle 
piloter med baggrund i forsvaret og kommer
cielle fiyveselskaber. 

Heliflight.dk ApS 
Hangarvej H-11 • DK-4000 Tune Roskilde • +45 7022 5260 

kontakt@heliflight.dk • www.heliflight.dk 

Greybird Aviation College ti lbyder PPL til 
fly og helikopter samt efteruddannelse: 

T ræn,ngsflyvning 
Bridgekursus 
Profic,ency check 
VFR-NAT 
Halehjulstræning 
N -BEG dansk radiocertifikat 
BEG Engelsk radiocertifikat 
Kone-flyve-kursus 
Kunstflyvning og spinkurser 

www.grcybird.dk • Tlf. 70 770 110 
Mai!: info@grcybird.dk 

IKAR0S FTO 
TILBYDER: 

PPL Teori 
• Skoling til PPL og CPL 

~ 
\,,__ ~ ROS FLY 

• Skoling til SE og ME klasserettighed 
• Skoling til SE og ME instrumentrettighed 
• Skoling til natrettighed 
• Skoling til instruktørrettighed 
• Proticiency Check SE og ME VFR 
• Proficiency Check SE og ME IFR 
• 12. time 
• I ræn111g , ~ull Motion Hedb,rd ~,mulator 

1o ,ilde Luttha,n • TIi 46 14 18 70 

PPL = Privat e Pilot Licence • CPL = Commercial Pilot Licence • SE = Single Engine • M E = Multi Engine • PFC = Proficiency Training • 
DIF = Difference Training • IR = Inst rument Rating • A = Aeroplane • H = Helicopter • JAR = Joint Aviation Requirements • 
FLC = Flight Crew Licence • FTO = Flight Training Organisation • N-BEG = Nationalt begrænset radiocert ifikat • 
BEG = Begrænset radiocertifikat ( engelsk) 
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KALENDER 2013 

September 

1. 

6. - 8. 

7. - 8. 

7. - 8. 

8. 

11.-15. 

24. - 26. 

28 - 29 

28. - 29. 

Oktober 

5. -13. 

6. 

11. -13 

13. 

22. - 24. 

November 

2. 

2. 

16. 

December 

8. 

Shuttleworth Collection SO års jubilæum, Old Warden (www.shuttleworth.org)) 

Oldtimer Fliegertreffen, Hahnweide, Tyskland (www.oldtimer-hahnweid e.de) 

Duxford Air Show, Duxford, England (www.iwm.org.uk) 

Catalina Air Show, Avalon Harbor, CA, USA (www.catalinaairshow.com) 

Airfi eld 0pen Day, North Weald, Essex, UK 

Reno Air Races and Air Show, Reno Stead Field, Reno, USA (www.airrace.o rg) 

Helitech, Duxford, England (www.helitechevents.com) 

Sywell Classic Pistons and Props, Sywell, UK (www.sywellclassic.com) 

Spirit of St. Louis Weekend, 0ld Rhinebeck, USA (www.oldrhinebeck.org) 

Int 'l Ba lloon Fiesta, Albuquerque, NM, USA (www.balloonfiesta.com) 

Shuttleworth Collection Flying Day, Old Warden, UK (www.shuttlewo1ih.org) 

Great Georgia Air Show, Peachtree Airport, USA (www.thegreatgeorgiaairshow.com) 

Autumn Air Show, Duxford, England (www.iwm.org.uk) 

National Business Aircraft Assoc., Las Vegas, USA (www.nbaa.org) 

Fireworks Display - Lancaster Night Run, East Kirby, UK (www.l incsaviation.co.uk) 

Warbirds Downunder 2013, Tempora, Austra lien (www.aviat ionmuseum.com.au) 

Flyvehistorisk konference. Odense Universitet (www.dafu.dk) 

Christmas Fly-in, Shoreham Airport, UK (www.shorehamairport.co.uk) 

Find mange flere Air Shows, fly-in og andre arrangementer i Sirius lnt'I Aviation Jnsurance kalender 
og på www.european-airshow.com og www.eaa.org. 

Oversigten bringes uden ansvar for ændringer, aflysninger etc. 
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CENTER AIR 
PILOT ACADEMY 
SKANDINAVIENS STØRSTE SKOLE FOR 
PROFESSIONELLE PILOTER 

LUFTHAVNSVEJ 44, 4000 ROSKILDE 
WWW.BLIVPILOT.COM . ~ 
46191919 ~ 
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Magasinet for alle med interesse for flyvning 



IKAROS FTO TILBYDER: 

• PPL Teori 
• Skoli ng ti l PPL og CPL 
• Skoli ng ti l SE og ME klasserettighed 
• Skol ing ti l SE og ME instrumentrettighed 
• Skol ing ti l natrettighed 
• Skoli ng ti l instruktørrettighed 
• Proficiency Check SE og ME VFR 
• Proficiency Check SE og ME IFR 
• 12. time 
• Træning i Full Motion Redbird Simulator 

IKAROSFLY 
Roskilde Lufthavn • Tlf.: 46 14 18 70 

Få svar 
på tlf. 70 

2 FLYV NOVEMBER 2013 

Flyfu1 ~ik1 iny 
Pilotforsikring 
Lass of license 
Hospitalsforsikring 
Ulykkesforsikring 
Rejseforsikring 
Hangar Keepers 
Bygningsforsikring 
Erhvervsforsikring 
Professionelt Ansvar 
Transportforsikring 

GASERVICE 

G.A. service tilbyder alle former for flyvedl igeholdelse og 
CAMO.Vi er i besiddelse af kompetencer og godkendel
ser t il at udføre Base/Line vedligeholdelse og CAMO på 
Piper, Cessna, Beech, Zlin, Socata og Parte- navia, en- og 
t o-motors, samt både mindre og større struktur-repara
t ioner: 

Et af vore nøgleord er fleksibilitet. Alle vores ansatte er i 
besiddelse af PPL, og er dermed i stand til selv at udføre 
testflyvning og afhentning af fly t il årligt luftdygtigheds
syn, service eller reperation. Bagefter ti lbyder vi at bringe 
flyet tilbage til dets base. Endelig gør vi vores yderste for 
at kunne komme flyvende og dermed stå t il rådighed, når 
behovet er der: 

Genera l Aviation Service ApS 
Luftha vnsvcj 44 

4000 Roskilde 
tlf.: 72 170 180 

W'e l<eep ovr cvsfomers flying 

-~ l~""===:r-= 

DAO Aviation AS 
Copenhagen Airport Roskilde 
Hangarvej Hl 
4000 Roskilde 

:::.,____i 

CAM<>+ 

j 

Phone: + 45 46 19 12 19 
www.dao.dk 
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FLYV i fremtiden 

I takt med at det generelle mediebil
lede ændres til, at der i større og 
større grad formidles korte letlæste 
internetbaserede historier, kan man 
spørge sig selv, om der overhovedet 
er behov for noget s;:\ garnrneluags 
som magasinet FLYV, der har eksiste
ret i 85 år? 

I efteråret 2012 væltede økonomien i 
KDA så bestyrelsen var nødt til at op
give FLYV og KDA-butikken, hvorefter 
butikken og FLYV blev overdraget til 
private aktører, der nu driver begge 
dele videre. 

Set med nutidens øjne, så var det i 
"gamle dage" bøvlet at købe flyvekort, 
teoribøger, pintoboards, headsets og 
andet pilotgrej, fordi man enten skul
le møde op i KDA-butikken i Roskilde 
Lufthavn eller ringe for at bestille 
sine varer. Men med internettet kan 
man sidde hjemme og kikke på varer
ne som KDA-butikken - der nu hed
der AeroPartner - har på hylderne, 
og spare den tid det tog at tale med 
ekspedienter, fordi de ønskede varer 
kan bestilles med ganske få klik. 

I "gamle dage" var det også bøvlet 
og dyrt at distribuere informatio-
ner, fordi det krævede journalister, 
fotografer, typografer og trykkere, 
men med computere og internet kan 
enhver virksomhed, organisation 
eller flyveklub hurtigt og nemt udgive 
nyhedsbreve, der enten kan sendes 
direkte til modtagernes computere, 
eller lægges på hjemmesider. 

r;:::--=---~ ---

Internettet har med andre ord gjort 
mange ting nemmere end i "gamle 
dage", og der er nok ikke mange der 
kunne tænke sig at undvære internet
tet med alle dets muligheder. Allige
vel finue~ ue1 el hdV df "gdmmeldags" 
magasiner, der trykkes på papir og 
sælges i kiosker eller sendes ud til 
læserne, og man må derfor spørge 
sig selv hvorfor trykte magasiner 
overlever, i stedet for at blive afløst af 
internetbaserede løsninger? 

At trykte magasiner overlever, skyl
des måske, at der ikke er meget ved 
at tage en iPad med på lokum, eller 
at magasiner - fremfor en iPad - er 
nemmere at have liggende i en fro
koststue, et venterum eller et klub
hus. Men sandsynligvis overlever 
magasiner, fordi det at bladre i et 
dem er hyggeligere end at søge på 
internettet, fordi magasiner kan give 
os læsere en mere nærværende ople
velse end at se på en skærm. 

FLYV har a ltid været et magasin med 
gennemarbejdede artikler om pr ivat
flyvning, erhvervsflyvning og militær 
flyvning, hvor man som læser bliver 
taget med ind i virksomheder eller 
organisationer, som kun de færreste 
læsere har tid til, eller får lov til at 
besøge. 

FLYV er ikke et flygtigt nyhedsmedie, 
men et magasin der kan noget helt 
specielt, nemlig at dele oplevelser og 

Rune Balle 
Redaktør o d . 

'B u '{}Iver af FLYV[, 
ra 2013 

Født i Odense 1967 
A-cert. / PPI, 1991 
Cand. Scient 1• · antropol • 
CPL i New 7ea' d o91 Kbh.1999 
CP . . ,an 200J 

l 1 Danmark 2004 
Flyvepladschef på Sa . 
Flyveinstruktør 2005 msø siden 2004 

Søf!y rating Canada 2012 

binde os sammen, hvad enten vi fly
ver rutefly, helikopter, privatfly, svæ
vefly, ultralet, gyrokopter, paraglider, 
hangglider eller modelfly. 
Et klubblad eller et nyhedsbrev fra en 
af ovennævnte kategorier henvender 
sig ikke bredt, men specifikt til med
lemmer af samme kategori, og derfor 
når de ikke ud til hele bredden som 
FLYV kan gøre det. 

Det skal ikke være nogen hemmelig
hed, at tilstrømningen af abonnenter 
til det "genoplivede" FLYV har været 
noget sløvere end forventet. Men da 
der hele tiden kommer nye abonnen
ter til, og FLYV fortsat bliver inviteret 
indenfor hos virksomheder og orga
nisationer, der gerne vil åbne sig for 
FLYVs læsere, så er det nu nok ikke 
helt galt at kæmpe for vores "gode 
gamle" FLYV. 

Om lidt er det juletid, og skal FLYV 
komme med et juleønske, er det, at 
I der læser FLYV, inspirerer andre 
potentielle læsere til at tegne abon
nement - eller forære et halvt eller 
et helt års abonnement til familie, 
venner, forretningsforbindelser eller 
ansatte. For jo flere abonnenter, desto 
bedre kan vi lave FLYV - magasinet 
for alle med interesse for flyvning! 

Rune Balle 
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Drivkraft findes i mange forskellige 
former. En af de drivkræfter der ses 
i luftsport og flyvning er begejstring 
og entusiasme. Uden den ville mange 
projekter, klubber og foreninger ikke 
kunne eksistere. 

Et af de nyere foreninger i Forenings
Danmark er Copenhagen Suborbitals, 
som i en gammel hangar på Refsha
leøen bygger rumraketter - med det 
formål at sende en mand i rummet 
og tilbage igen. Om det lykkes vil kun 
tiden vise. 
Imidlertid er der opnået nogle helt 
unikke delresultater, som ikke er set 
før. Det lykkedes nemlig at gennem
føre en succesfuld raketopsendelse i 
juni måned i år, hvor det lykkedes at 
få raketten op i 8,3 km's højde over 
havet sydøst for Bornholm. Og dette 
med en styrbar raket - bygget ude
lukkende af amatører og på frivillig 
basis, finansieret af frivillige bidrag. 

Det hele er startet med en drøm 
hos Peter Madsen og Kristian von 
Bengtsson, som i idemændene bag 
projektet. I projektet deltager mindst 
50 frivillige med vidt forskellige bag
grunde. Nogle kan svejse, nogle kan 
programmere, nogle kan sejle skibet 

4 FLYV NOVEMBER 2013 

Danskere i rummet ... 

som anvendes som affyringsplatform. 
Og (næsten) alle informationer om 
konstruktionerne er tilgængelig på 
internettet, så andre raketentusiaster 
kan se hvordan det gøres. Det er vist 
heller ikke set før i forbindelse med 
rumfart. I hvert fald har de tre store 
nationer (USA, Rusland og Kina) der 
indtil nu, har sendt mennesker i rum
met ikke delt deres viden på nettet 
med alle der er interesserede. 

Det er i virkeligheden et enestående 
projekt, som efter en indstilling fra 
KDA, nu er blevet tildelt FA! Breitling 
Milestone Tropy - som er en presti
gefyldt pokal på over 7 kg. 
Om det lykkes at få en person i rum
met i løbet af en årrække vil vise sig; 
men uden den allervigtigste driv
kraft; begejstring og entusiasme vil 
det i hvert fald blive vanskeligt eller 
umuligt. 

Flyvningen startede i Danmark også 
med begejstring og entusiasme hos 
enkeltpersoner, som gik sammen og 
delte viden og begejstring - og de 
fleste af os kender til de første bal
lonopstigninger i København i 1909 
og Ellerhammers flyvninger nogle år 
senere. 

Nu er der nye eller andre entusiaster, 
som er i gang med den samme type 
pionerarbejde - denne gang bare 
med raketter og rumkapsler. Men det 
er begejstring og entusiasme som 
igen er drivkraften. 

Lad håbe det lykkes for vore nye ven
ner, at komme ud i rummet og tilbage 
til jorden igen i god behold. Fra KDA 
vil vi i hvert fald ønske Copenhagen 
Suborbitals held og lykke med pro
jektet og følge det med interesse i 
årene fremover. 

Anders Madsen 

Generalsekretær 

Kongelig Dansk Aeroklub 

Danmarks Luftsports-Forbund 
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RED BULL AIR RACES 

Efter nogle års pause genoptages 
det spektakulære Red Bull Air Race 
World Championship. Federation 
Aeronautique Internationale (FAI), 
der på verdensplan repræsenterer 
luftsport i omkring 100 lande, er be
gejstret over genoptagelsen, der giver 
opmærksomhed til luftsporten. Det 
verdenskendte urfirma Breitling er 
officiel tidtager. 

I 2014 gennemføres syv konkurren
cer på seks kontinenter. Der deltager 
en halv snes af verdens skrappeste 
piloter med erfaring fra kunstflyv
ning. Ligeledes er flyene de skrappe
ste til de nødvendige manøvrer rundt 
om pyloner i lav højde og høj fart. 

Konkurrencerne foregår således: 

28/2 - 1/3 Abu Dhabi, UAE 
17-18/5 Putrajaya, Malaysia 
26-27 /7 Gdynia, Polen 
16-17 /8 Ascot, England 
6-7 /9 Dallas/Fort Worth, Texas, USA 
11-12/10 Las Vegas, Nevada, USA 
1-2/11 Kina(stedet ikke besluttet pt.) 

Se mere på 
www.redbullairrace.com 
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af Knud Larsen I KDA 

NY GENERALSEKRETÆR SØGES 

Federation Aeronautique Internatio
nale (FAI) skal have ny generalsekre
tær. Det må være et hårdt job, idet 
kun englænderen Max Bishop holdt 
mere end et par år på posten. Den 
forrige holdt to år, og nu fratræder 
generalsekretær Jean-Marc Badan 
også efter kun to år. Han har dog haft 
andre stillinger i FAI, hvortil han kom 
i 2002. Jean-Marc Badan fratræder 
den 30. november 2013. 

FA/ flag på stang. Foto: Knud Larsen. 

AIRBUS A400M 
Det har taget 30 års udvikling og 
30 mia. USD at få en afløser for den 
fransk-tyske Transall C-160 i luften. 
Airbus A400M er større end Lock
heed C-130 Hercules (turboprop) 
og væsentlig mindre end Boeing 
C-17 (jet). Ændringer i kravene har 
medført løbende forsinkelser. Første 
levering (til det franske flyvevåben) 
var beregnet til 2009, men det blev 
først i år. 
A400M kan laste 33 tons og flyve det 
2.450 nm. Max. lasten er 40 tons men 
så er rækkevidden 1.780 nm. Rejse
hastigheden er Mach 0.68, svarende 
til 390 kts TAS i 37.000 fod. Der er 
plads til 116 faldskærmssoldater 
eller to Eurocopter Tiger kampheli
koptere eller forskellig last på paller. 
Understellet har 14 hjul på tre aksler. 
De fire TP400-D6 turboprop motorer 
yder hver max. 11.065 shp. 
A400M kan, hvis kunderne ønsker 
det, udrustes med lufttankningsud
styr på hver vinge samt en tredje 
tankningsmulighed fra en palle-mon
teret tank på lasterampen. 
A400M er blevet en dyr sag. Hvis de 
totale omkostninger divideres med 
antal ordre bliver stykprisen ca. 170 
mio. USD. Næste levering vil gå til 
Tyrkiet ved årets udgang. 



DANSKE RAKETPIONERER HÆDRET 

De danske raketbyggere fra Copen
hagen Suborbitals blev hædret og 
tildelt den prestigefyldte FAI Breitling 
Milestone Trophy, på den nyligt gen
nemførte FAI General Conference i 
Kuala Lumpur i Malaysia. 

Copenhagen Suborbitals har siden 
2008 beskæftiget sig med bygning af 
raketter for, med det mål, at sende en 
person ud i rummet og tilbage igen. 
Det omfattende rumprogram opnå
ede i sommers en milepæl i program
met, da det, som de første amatører i 
verden, lykkedes at opsende en raket 
med aktiv styring. 

Opsendelsen fandt sted i Østersøen 
ved Bornholm den 23. juni fra en 
specialbygget flydende platform. 
Raketten nåede en højde af8,3 km. 
Resultat betragtes som enestående, 
da alt er privatfinansieret af forskel
lige bidrag og alt arbejde udføres af 
frivillige. 

TP400-06 turboprop. Foto: Knud Larsen 

De to stiftere af Copenhagen Subor
bitals, Peter Madsen og Kristian von 
Bengtsson er hovedkræfterne og 
idemændene bag projektet, som har 
omkring 50 frivillige, der alle yder 
en stor indsats i det omfattende og 
komplicerede projekt. Copenhagen 
Suborbitals blev nomineret til FAI 
Breitling Milestone Trophy af KDA på 
et bestyrelsesmøde i juli måned. 

Breitling Milestone Trophy gives til 
enkeltpersoner eller grupper der 
har opnået en skelsættende milepæl 
indenfor luftfart eller rumteknologi. 
Prisen blev etableret i 2012 af FAI 
og urfirmaet Breitling der er global 
sponsor for FA!. 

Peter Madsen til prisuddelingen af FAl's 
Breitling Milestone Trophy i Kuala Lumpur, 
Malaysia. Foto: Anders Madsen I KDA 
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KORT SAGT 
CHEFSKIFTER I LUFTHAVNE 

Odense Lufthavn Hans Christian Andersen Alrport har 
ansat Christian Berg som lufthavnschef. Berg, der er 43 
år, kommer fra en stilling som salgschef i Air Greenland. 
Inden da var han i SAS og Swedavia ( ejer af svenske luft
havne) og har ca. 20 års luftfartserfaring. 
Han afløser Peter J. Høgsberg, der tidligere i år blev ny 
direktør i Aarhus Lufthavn. Christian Berg tiltræder se
nest den 1. december i år. 
Esbjerg Lufthavn, der ejes af Esbjerg Kommune, søger ny 
lufthavnschef. Årslønnen er ca. kr. 650.000 plus pension. 

Se m ere på www.esbjergkommune.dk/lufthavnschef. 
Ansøgningsfrist den 3. november 2013. 

SIDSTE FLYVNING 

SAS' flåd e af McDonnell Douglas MD80-fly flyver sidste 
gang den 26. oktober 2013. Den første MD81 blev leveret 
fra fabrikken den 15. september 1985 med registreringen 
OY-KGT. Sammen med Douglas DC-9 har MD80'erne tjent 
SAS godt gennem mange å r. Således havde SAS i 2007 i sin 
flåde således 9 MD-81, 25 MD-82 og 15 MD-87, men nu er 
det slut. 

Iflg. tidsskriftet Standby vil SAS kort før jul tage de ældste 
Boeing 737 ud af drift. Det drejer sig om to -400 og fire 
-500, der vil bliver erstattet af Boeing 737-700 og -800. 

~r=-, ,,,,,,, 

SAS MD-81, Hake Viking OY-KGT. Overdragelsesceremoni for sel
skabets første McDone/1 Douglas Serie 80 jet liner d.15 september 
1985. Fra venstre Haldor Topsøe, Curt Nico/in, Jan Carlzon SAS's 
CEO, Kaptajn Torbjorn Yggeseth. 
Foto: SAS 
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NEKROLOG 

Erik Falkenberg (1928 - 2013) blev født Apperup 
ved Ålsgårde hvor han voksede op som mellemste 
barn af børnefolk på 5. Hans far var gårdejer af 
Falkenberggården, deraf hans navn, som blev tildelt 
drengebørnene, da pigerne jo alligevel skulle giftes til 
et andet navn. 

Efter endt skolegang uddannede han sig til 
Kontrolassistent, og værnepligten blev udført i flåden, 
hvor han uddannede sig til telegrafist. Efter sin tid i 
flåden fik han job hos SAS, også som telegrafist. Men 
fremsynet, som han var, vidste han at der ikke var 
nogen fremtid i det job, og sideløbende med jobbet 
som telegrafist tog han erhvervscertifikat hvorefter 
han blev ansat som pilot i SAS. 

Erik Falkenberg startede med at flyve DC-3 i DDL, 
lige inden det blev til SAS, Efter få år som styrmand 
blev han kaptajn, og var herefter aktiv pilot i SAS, 
kun afbrudt af udstationeringer tre gange i Athen og 
en gang i Bangkok, hvor han var udlånt til Thai med 
bopæl i Bangkok i 1 ½ år. 

I sine mange år hos SAS nåede Erik Falkenberg at 
flyve stort alle de typer der blev anvendt i SAS, 
med undtagelse af B-747, og ud over at flyve som 
styrmand og kaptajn var han også instruktør på flere 
typer. 

Erik Falkenberg blev pensioneret hos SAS som 60 
årig., men slap dog ikke flyvningen, i det han fortsatte 
som instruktør og en periode også som flyvechef hos 
lkaros Fly, hvor han ud over at flyve skoleflyvning også 
fløj taxiflyvning til han fyldte 67 år. 

På familiens vegne. 

Addie Falkenberg (datter) 



LÆSERBREV 

Fra OMU's bestyrelse har FLYV modtagetfølgende læserbrev vedrørende 
tonen på www.pilots.dk: 

Anstændighed 

Her i landet har vi ytringsfrihed og dermed også ret til at 
udtrykke os som vi vil i skrift og tale om et hvilket som helst 
emne, og når vi vil det. Heldigvis for det. 
Der findes mange forskellige fora og måder man kan gøre 
dette på, men ....... . 

Kan man så gøre dette uden moral og etik? sam f.eks. under 
dække af et kodeord eller anden anonymitet, at fremsætte 
påstande om en anden person og tilsvine denne på basis af 
rygter ud i det offentlige rum. 

Nej, det kan man efter min opfattelse ikke tillade sig. Har 
man noget på hjerte, må man som minimum være voksen 
nok til at stå frem med hvem man er, og referere korrekt, 
henvende sig direkte til den omtalte person eller evt. forfølge 
klage muligheder. 

For nogen tid siden blev der i et elektronisk medie (www. 
pilots.dk), helt utilstedeligt under dække og på baggrund 
af rygter, skrevet om en af Trafikstyre/sens inspektører, som 
var ude at passe sit arbejde, og den pågældende dag foretog 
inspektion af fly og certifikater på Anholt. 

Udover at rygterne er grundløse, har vi i forskellige 
situationer arbejdet sammen med den pågældende 
inspektør, og er derfor helt sikker på at der har været 
en korrekt fremfærd, også den pågældende dag. Denne 
inspektør har i en årrække været dedikeret af Trafikstyre/sen 
til at varetage kontakten til General Aviation, og har gjort 
dette med stor dygtighed, og for de mange GA brugere sam 
ikke helt har mulighed for at følge med "bag kulissen'; kan 

FLYFÆLLESSKAB 

Østjysk medejer omkring Rally 100 søges. 
Jeg overvejer at købe en Rally 100, eller tilsvarende, 
men vil meget gerne dele den med en anden pilot. 
Jeg kikker på en Rally 100 til omking 100-150.000 kr. 

Slå på tråden! 

Erik Morcussen/ 40 95 53 75 

det nævnes, at han har gjort et kæmpe stykke arbejde for 
at alle berørte parter blev hørt under udarbejde/sen af de 
nye bestemme/ser om særligt følsomme naturområder 
(fuglerestriktionsområderne). Hans indsats resulterede bl.a. 
i et meget tilfredsstil/ende resultat for alle parter med BL 
7-15 og det nuværende VFR Danmarkskort, hvor der f.eks. 
stadig kan landes på de mange private landingspladser, som 
i henhold til det oprindelige BL forslag ikke ville have været 
muligt. 

Naturligvis skal man klage, hvis man føler sig forurettet af 
Trafikstyre/sen eller personer herfra, men det skal foregå på 
en ordentlig måde ved f.eks. at tilkendegive sin utilfredshed 
direkte til den pågældende, skrive en skriftlig klage til 
Trafikstyre/sen eller henvende sig til de repræsentative 
organisationer, som man selvfølgelig er medlem af. 
I ovenstående tilfælde kunne det være via sin flyveklub eller 
DMU som altid er parat til at stille op, hvis der er hold i 
virkeligheden og ikke bare rygter. 

Den måde som det foregik på www.pilots.dk er utilstedeligt 
og til skade for alle i GA- og privatflyvningen. Vi skal hermed 
opfordre de omtalte anonyme debatskrivere til at træde frem 
i offentligheden, eller i det mindste give den pågældende 
inspektør en undskyldning. 

DM U's bestyrelse 
www.flyvdmu.dk 

HELIKOPTERHANGAR TIL SALG 

Hangar under opførelse i Roskilde Lufthavn sælges. 

Yderligere information 

40 45 86 93 

\ 
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Emmentaleroste, røde lommeknive, ro/ex- og kuk-ure - ja, men Schweiz 
er mere end det. Landet har også en flyproduktion og en flyvehistorie. 

Flyproduktionen i dag står det berømte firma "Pilatus 
Aircraft" for, og de fleste vil kende det berømte STOL, Pila
tus PC6, Turbo Porter, blandt andet fra film fra bjergegne, 
hvor flyets præstationer i forbindelse med hasarderede 
starter og landinger i uvejsomt, højtliggende bjergterræn 
kan få hårene til at rejse sig på ryggen af almindelige flad
landspiloter. 
Hvad det historiske angår, vil bedagede svæveflyvere, som 
undertegnede, for eksempel kunne huske det schweizi
ske, fuldt kunstflyvedygtige, helmetalsvævefly, Pilatus 4 
fra 1 %O'erne, opkaldt efter det 2.200 meter høje Pila
tusbjerg, og netop ved foden af dette bjerg, i Luzern på 
Vierwaldstattersøens bred, ligger Schweiz's mest besøgte 
museum, "Verkehrshaus der Schweiz". 

Museet er meget smukt beliggende ved søbredden, tæt 
ved lidoen, og ligger kun en ca. 25 minutters smuk gåtur 
fra bymidten, hvis man følger den dejlige strandpromena
de, men ellers går der busser lige til døren fra bymidten. 
Det åbnede i 1959 og det årlige besøgsantal er i størrel
sesordenen ca. 700.000 gæster 

1 0 FLYV NOVEMBER 2013 

Som navnet antyder, spænder det store museum bredt og 
omfatter alt indenfor transpor t, kommunikation og tra
fik, blandt andet store udstillingshaller med skibe, store 
maskiner, biler og tog - men det skrammel kan jo ikke 
flyve- såeh ... ! 

Men museet rummer også en særdeles omfattende og 
spændende flyve- og rumfartsudstilling, som er både en 
omtale og et besøg værd, hvis man er på de kanter. 
Her kan man besøge planetariet, gå i !MAX filmteater, 
prøve helikopter- og jet-fly simulatorer, se en 4½ tons 
Eureca satellit, og en af Picards Breitling ballongondoler. 
Og ikke mindst kan man se over 300 spændende udstil
lingsgenstande og over 30 fly. 
Det er et rigtigt museum for drenge og drengerøve - og 
kvinder af den rette støbning! 
Det vil naturligvis føre for vidt at omtale alt, men et par 
eksempler kan måske bruges som "appetizers". + 



Øverst th: "Bucher Canard 2 FL" var et særdeles 
utraditionelt svævefly som f/Øj første gang i 1978. 
Som sædvanligt på en canardtype sidder høj
deroret forrest, men på dette fly var det fikseret. 
Piloten, som lå på maven, regulerede farten ved at 
skifte tyngdepunktet, ved at skubbe sig frem eller 
tilbage ! Det lyder ikke rart, og det var det heller 
ikke for den pilot, der blev dræbt i den ved et styrt, 
hvorefter fabrikken købte de solgte fly tilbage, men 
der blev 'trods alt fløjet omkring 60 timer med det 
og omkring 1983 blev der udviklet to motoriserede 
typer, som produceredes indtil 1993. 

Th. midtfor: Arbalete" (Armbrøst). Vellykket 
Schweizisk militært multi purpose forsøgs/ly fra 
1950'erne. Det var det første schweiziske jetfly, og 
skulle afprøve nye tekniske muligheder. Det var 
tænkt som et kombineret jager- rekognoscerings
og bombefly, skulle kunne tangere lydens hastig
hed, og skulle kunne nøjes med et par hundrede 
meter landingsbane. Jomfruflyvningen fandt sted 
i november 1951, men af politiske grunde blev 
projektet opgivet. 

Nederst th: Under Abaleten ses en rød Lockheed 
Orion; "Rate Hund'; fra begyndelsen af 1930'erne, 
som var det hurtigste passagerfly på den tid. Det 
var hurtigere end det hurtigste jagerfly, og var det 
første civile trafikfly med optrækkeligt understel. 
Swissair var det eneste selskab i Europa, der, fra 
1932, fløj med disse fly. 
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Be/147 G helikopter. 
11946 blev den godkendt som verdens første civile helikopter. 
Modellen 476, som vises i udstilllingen, er fra 1953. Fra 1947 blev 
den med succes anvendt til skadedyrsbekæmpelse i Argentina. 
I mange år var det standard HELIKOPTEREN såvel i Schweiz som 
andre steder, men den havde den ulempe at stempelmotorens 
ydeevne var utilstrækkelig i stor højde. 
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"Dewoitine D 26" var, som novnet antyder, en fransk konstruktion, 
men blev skræddersyet til Schweiziske forhold og bygget i Schweiz. 
Det gjorde tjeneste som træningsfly i det schweiziske flyvevåben fra 
1931 til 1948, og derefter som slæbefly for svævefly i mange år. 



Øverst tv.: Dufaux 4. 
Konstrueret af brødrene Henri og Armand Dufaux i 1910. De 
havde lavet flere fejlslagne eksperimenter, men i denne ma
skine lykkedes det Armand at flyve over Geneva søen, hvilket 
han høstede stor anerkendelse for. 
11911 grundlagde brødrene en flyfabrik. En forbedret version 
af maskinen; Du faux 5, blev demonstreret for militæret. De
moen endte dog med et styrt, men ikke desto mindre blev det 
starten på det schweizizke flyvevåben. 

Øverst th.: "Fieseler Fi 156, Storch'; med sine fantastiske STOL 
egenskaber, kan vel med rimelighed kaldes for Pilatus Porters 
forgænger. Tusindvis af disse fly blev bygget før og under kri
gen, naturligvis primært til brug for det tyske militær, men 5 
af disse spændende fly gjorde tjeneste i Schweiz mellem 1940 
og 1963. Ovenover skimtes skiene af Mignet Guignard. 

Th. midt for: "Mignet Guignard - Pou de Ciel" (Himmellus). 
Den pudsige gamle flytype - her med ski - blev konstrueret 
af Henry Mignet og præsenteret på Luftsalonen i Paris i 1934. 
Den er let at flyve, og den dag i dag bygges der stadig Him
mellus i forskellige versioner. Flyet på billedet er bygget i 1970 
på ca. 1200 timer. 

Verkehrshaus der Schweiz 
Lidostrasse 5 - CH-6006 Luzern 

Åbent 365 dage om året 
Sommer: 10:00 - 18:00 
Vinter: 10:00 - 17:00 

"Fokker F VII a" var i 1920'erne et epokegørende trafikfly og An
thony Fokkers mest succesrige passagerfly, der med op til 10 
passagerer havde en rækkevidde på 800 km, hvilket var epoke
gørende dengang. 

"Verkehrshaus" er ikke det eneste flymuseum i Schweiz. 
Kommer man til Ziirich er der ikke langt til det schweiziske flyve
våbens museum ''Aviation Museum, Swiss Air Force, i Diibendorf, 
der ligger lidt nordøst for Ziirich. But that's another story! 
Hvis man vil læse mere om Verkehrshaus kan man finde yderligere 
oplysninger på www.verkehrshaus.ch 

FLYV NOVEMBER 2013 13 



FOR FØRSTE GANG MED EGET HOLD 

2013 blev året, hvor jeg skulle til Danmarksmesterskaberne i ballonflyvning for 
første gang med eget hold. Årets mesterskab blev afholdt i dagene 7. -11 . august 
i Søhøjlandet, ved Silkeborg. Selve DM viste sig at blive et langt mere spæn
dende og udfordrende stævne end jeg lige have forestillet mig. Men hvordan kan 
man overhovedet konkurrere med en ballon, svæver den ikke bare med vinden? 

Dette plejer at være blandt de første spørgsmål, både når 
folk møder os ballon piloter til et stævne som DM, men i 
særdeleshed også når vi træffes ude i det danske land
skab. Men hvordan gør vi det så? 
Balloner svæver ganske rigtigt med vinden, da vi ikke 
har en egentlig "påhængsmotor", som kan flytte os i den 
ønskede retning. Derimod er der forskellige vindlag op 
gennem atmosfæren. Hvert af disse vindlag har hver de
res retning samt hastighed og der kan være meget stor 
forskel på disse lag. Placeringen, tykkelsen og udbredel
sen af disse lag varierer utroligt meget, hvorved en ballon, 
der kommer 5 -10 min efter en anden ballon, måske ikke 
får samme slags vinde og derved kan havne et helt andet 
sted. Dette er især gældende tæt ved jordoverfladen om 
morgenen samt ud på aftenen. Desto højere op man stiger 
i atmosfæren, desto mere stabile bliver vindlagene, hvil
ket ses i form af færre retnings- og hastighedsskift, men 
der kan dog være store regionale forskelle. Herved er det 

14 FLYV NOVEMBER 2013 

netop dygtigheden til at styre sin ballon gennem disse 
mange forskellige vindlag, som kan være udslagsgivende 
for om man vinder DM eller ej. 

KONKURRENCETYPER 
Der findes mange forskellige konkurrencer indenfor bal
lonflyvning. Ved at udnytte de forskell ige vinde bliver det 
muligt, at placere flere mål nogle kilometer ude i landska
bet for herefter at flyve ind på dem. Her handler det ofte 
ikke bare om at flyve et par meter forbi målet, men deri
mod at flyve et par centimer forbi målet. De fleste ballo
ner er på ca. 2.200 m3

, så dette er ikke altid lige nemt. For 
at markere, at vi har været der, har vi en såkaldt marker 
med.Markerener en to meter lang streamer af nylonstof 
indeholdende 30 gr. sand, som vi bruger til at markere 
vores bedste position ift. målet. 
Nogle gange bliver disse også droppet fra stor højde, hvis 
vi ikke kan flyve lavt ind på målet. 



Andre konkurrencetyper går f.eks. ud på at flyve længst 
(km) på en given tid, kortest på en given tid, lave den 
største kursændring under en flyvning eller den største 
kursændring fra en given kurs. Flere af disse forskellige 
konkurrencer bliver oftest afviklet på samme flyvning, 
hvilket gør planlægningen af flyvningen strategisk meget 
vigtig. Man risikerer nemt ikke at kunne gennemføre alle 
opgaverne, hvis man ikke har planlagt flyvningen korrekt, 
hvilket både er gældende før og under flyvningen. De 
nævnte konkurrencetyper er de "klassiske" fra gammel 
tid og der findes i alt 19 forskellige konkurrencetyper. 
Den elektroniske alder har ligeledes indfundet sig i bal
lonverdenen og til mesterskaber flyver vi derfor med 
loggere, som registrerer vores position, højde, fart m.m. 
Det betyder at nye konkurrencetyper har set dagens lys. 
Blandt disse kan f.eks. være, at man i stedet for at passere 
et vejkryds i få meters højde, skal flyve gennem et punkt 
med et UTM koordinat, som befinder sig i 500 fods højde 
(oftest MSL). Det kan også være man skal registrere flest 
mulige track-punkter i en omvendt lagkage i luften, hvor 
de forskellige lag af lagkagen varierer i højde og udbre
delse ( oftest 3 lag). Det mindste lag vil eksempelvis give 3 
pointpertrack-punkt, mens det største kun giver 1 point. 
Konkurrencen går da ud på at få flest mulige point, ved 
at flyve på kryds og tværs i lagkagen. Det er derfor op til 
piloten og holdet at sammensætte den bedste strategi, 
inden take-off, for at vinde denne konkurrence. 

HVORDAN FOREGÅR ET DANMARKSMESTERSKAB? 

Balloner flyver kun et par timer efter solopgang og et par 
timer før solnedgang pga. termik, da sikker flyvning heri 
er ekstremt svært og kan vise sig på grænsen af det umu
lige. Derfor er det kun muligt at gennemføre 2 flyvninger 
pr. dag og da et mesterskab sædvanligvis strækker sig 
over fem dage, hvoraf fire af dagene er med konkurren
ceflyvninger, da kommer vi op på maksimalt 8 flyvninger 
i et danmarksmesterskab. Såfremt vejret viser sig fra 
sin værre side og vi ikke har fløjet mindst to gange med 
tre konkurrencer i alt, da er der mulighed for en reser
veflyvning på mesterskabets sjette dag. Med det danske 
lunefulde sommervejr, da hænder det også en gang imel
lem, at vi skal bruge reservedagen for at kunne kåre en 
danmarksmester. 

ET MEGET ANDERLEDES DANMARKSMESTERSKAB 

Med denne blide intro til, hvordan man flyver og konkur
rerer om mesterskabet i en varmluftsballon vil jeg fort
sætte min historie. 
Jeg havde besluttet at stille op som pilot til danmarksme
sterskabet for første gang og det endda med et helt nyt 
sammensat hold bestående af Anders Hvid, Nanna Mad
sen og Filip Pettersson. Vi boede i et sommerhus små 15 
min kørsel fra selve briefingscentret, hvor alle briefinger 
for flyvningerne blev afholdt. Da briefingerne oftest var 
kl. 06:00, betød det, at vækkeuret allerede lød kl. 04:50. 
Med begge øjne på klem fik vi spist noget hurtig morgen
mad, pakkede bilerne, klargjorde ballonen til dagens flyv
ning og så var det ellers bare af sted mod briefingscentret. 
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I år blev det til i alt tre flyvninger med otte opgaver totalt, 
såkaldte tasks. Efter den første flyvning, som havde tre 
tasks, befandt jeg mig, noget overrasket, på en samlet før
steplads i det danske mesterskab. Den anden flyvning gik 
ikke så godt for os, hvorved vi faldt tilbage til en anden
plads. Vores placering var dog skarpt forfulgt af tredje-, 
fjerde- og femtepladsen, hvorved endnu en dårlig flyvning 
ville bringe os til bunden af klassementet. Med disse 
tanker i baghovedet og pres på vore skuldre vi gik ind til 
fredagens briefing (den næstsidste dag) og det var netop 
denne flyvning, der gjorde det største indtryk på mig un
der hele stævnet. 
Den sidste flyvning til DM viste sig at være en aftenflyv
ning og briefingen startede kl. 17:00 - præcis! På bordet 
foran os lå et skema med meteorologiske informationer, 
et task sheet og hele fire markere. Det betød altså fire 
konkurrencer! Da vi indtil videre kun havde fløjet fem 
konkurrencer, kunne en dårlig flyvning med 4 konkur
rencer virkelig sende os ned af rangstigen. Presset på 
hele holdets skuldre steg stødt da dette var en ordentlig 
mundfuld. 

Stævnelederen, Dave Morgan, gennemgik konkurrencety
perne, deres begrænsninger og specifikationer. Hvis vejr
udviklingen havde fulgt Daves hoved, skulle vi først flyve 
ind på to målkryds, han havde placeret ude i landskabet, 
for derefter at flyve ind på to selvvalgte mål. Disse skulle 
være 15 km fra startstedet og skulle være deklareret in
den take-off. Alle ballonpiloter ved, at vindene ændrer sig 
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meget hen under aftenen og at skulle deklarere to mål, 
mindst 15 km fra sit startsted inden man er i luften er 
utrolig svært. Flyvninger som disse kræver en bunkevis af 
erfaring samt den rette mængde held. 

Vejrudsigten for aftenen spåede om en front på vej fra Ve
sterhavet, en front der senere hen betød at hele lørdagen 
regnede væk Denne fro nt kunne generere meget ubeha
geligt vejr, hvorfor Dave sendte os alle til Virklund Sports
center for en ekstra briefing kl. 18:00. Det var samtidig 
også et krav, at alle ballonerne startede samme sted ved 
denne flyvning, både pga. konkurrencens beskaffenhed, 
men også pga. vejret. 

Ved ballonflyvning er det i særlig grad vejret der bestem
mer flyvningens udfald og da Dave var usikker på udvik
lingen i vejret blev briefingen udskudt, men kl. 18:50 kom 
den meldingen endelig. Den sidste task var annulleret, da 
den ikke kunne nås inden solnedgang og vi fik samtidig 
kun 17 min til at finde og deklarere det mål vi forventede 
at flyve ind på. Dette resulterede i nogle meget stressede 
minutter, da det eneste vi havde af meteorologiske data 
bestod af modeldata. Disse data stemmer fint overens 
med virkeligheden, når man kigger på hele Jylland, men 
ikke for de lokale forhold og variabler. Så med en god 
portion erfaring og mavefornemmelse planlagde vi det 
sidste mål. Nu gjaldt det ellers bare om at komme i gang 
med at fylde ballonen, først med kold luft, dernæst varm 
luft og herefter den sidste klargøring inden take-off. Med 



mig i kurven havde jeg min bror, Anders Hvid, som også er 
ballonpilot, der er min navigatør og assisterer mig med at 
læse kort, finde og planlægge mål, lægge strategi og meget 
mere. Anders er en utrolig stor hjælp at have, da jeg ellers 
ville have for mange opgaver til at kunne flyve holdet ind 
på en topplacering. 
Tilbage på startpladsen gav Dave grønt flag og 10 min efter 
gik vi i luften. Næsten alle 16 balloner valgte at lette inden
for 10 min af hinanden, men pga. de meget forskellige ha
stigheder i højden var vi hurtigt spredt for alle vinde. Ved 
at flyve lavt over søerne og skoven ved Silkeborg, lykkedes 
det os at komme godt ind på det første mål ved Sejs sports
plads. Faktisk så godt, at Anders og jeg begge troede vi var 
de bedste med 150 m. Dette højnede stemningen i kurven 
og fulde af selvtillid fortsatte vi mod det næste målkryds, 
hvor vi også kom rigtig godt ind, blot 117 m fra. Vi fandt 
dog senere ud af at en enkelt pilot var kommet tættere på 
det første målkryds end os. 

Vi begyndte nu at kigge frem mod det sidste mål. Vinden 
var allerede drejet meget mod venstre ift. vores flyveret
ning, hvilket i den grad besværliggjorde indflyvningen på 
vores sidste mål. Intet af det, som nu skete med vinden, var 
forudsagt og vi nulstillede derfor alle vores forudsætninger 
og tog bestik af hvad vi havde oplevet den sidste halve time. 
Med dette i baghovedet tog vi alle midler i brug i kampen 
om at komme tættest på vores sidste mål. Vi blev så despe
rate efter at finde en bedre vindretning end den vi havde i 
bunden, at vi tog et hurtigt smut op til 1.500 meters højde. 

Der var dog ikke noget at komme efter, hvorfor vi hurtigt 
gik i synk igen med 4 m/s. Da vi sluttelig passerer målet, 
blev det desværre i en afstand af 285 m. 

Nu, da den sidste konkurrence var slut, fandt vi en god 
mark at lande på. Både Anders og jeg var meget glade 
og yderst tilfredse med vores flyvning, da vi var sikre på, 
at vi havde holdt vores andenplads. Hvorvidt flyvningen 
havde skænket os førstepladsen, var vi dog rimelig sikre 
på ikke var tilfældet, da afstanden pointmæssigt syntes 
alt for stor inden den sidste flyvning. 

Efter vi var landet og havde fået snakket lidt med de 
andre piloter, begyndte brikkerne at falde på plads. Kim 
Larsen, som var taget af sted fra startstedet som den al
lerførste, havde nemlig luret at fronten allerede var be
gyndt at ødelægge vindfeltet ved jorden. Alle der fløj bare 
fem min efter Kim fik nemlig markant mere drej mod ven
stre end forudsagt ift. vores flyveretning. Det var derfor 
lykkedes Kim at blive nummer et, ikke blot på den første 
eller anden task, men på alle tre konkurrencer, noget der 
ikke ses ofte i Danmark. Årsagen til, at jeg var kommet så 
meget bedre ind på målene end alle andre var simpelthen 
at, jeg havde fundet et lokalt lag, som ingen andre havde 
og at jeg kunne flyve godt i det. 

Noget af en overraskelse 
Lørdag morgen var briefingen sat til kl. 06:00, men på vej 
mod briefingscentret sås der mørke skyer og regn over 
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det hele konkurrenceområdet, så vi forventede ikke at 
komme i luften her til morgen. Ganske rigtigt blev flyv
ningen aflyst og det var der god grund til, vejret var alt for 
dårligt. 

Inden vi vendte snuden hjemad mod dynerne gik vi over 
for at kontrollere scoren og fik jordens største overra
skelse. Vi havde klaret os ekstremt godt på gårsdagens 
flyvning og samtidig havde vores nærmeste konkurrenter 
ikke klaret sig alt for godt i forhold til os, hvilket betød 
at vi nu havde over taget førstepladsen og det var endda 
med en fin margen til andenpladsen og som i alle andre 
sportsgrene kan et forspring vise sig at være guld værd. 
Føringen var dog ikke større end at endnu en flyvning 
sagtens kunne sætte det hele over styr. Faktum var dog at 
vi havde generobret førstepladsen og var utroligt glade, 
på grænselinjen til det euforiske, men da der stadig ven
tede en flyvning forude, lagde vi låg på glæden, skyndte os 
hjem, satte elektronikken til ladning og lagde os til at sove 
så vi kunne være klar til en aftenflyvning, hvilket også 
ville være mesterskabets sidste flyvning. 

Aftenens briefing viste sig at blive en meget langtruk-
ken affære, da man nærmest skulle granske hver en 
kvadratcentimeter inden for konkurrencekortet, for at 
finde flyvebare konditioner. Der var blevet spottet et en
kelt byge- og skyfrit område ude i Nordsøen, som skulle 
komme ind over landet i løbet af aftenen. Briefingen blev 
derfor hele tiden udskudt og med to mulige konkurrencer 
her til aften, var vores førsteplads på ingen måde sikker. 
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I den slags omskiftelige vejr findes der nemlig alle typer 
og retninger afvinde og man kan nemt tabe alt. Dog blev 
fronten og det dårlige vejr ved med at udvikle sig negativt 
og stævneledelsen besluttede sig for, at hejse det sorte 
flag, da det ikke var sikkerhedsmæssigt forsvarligt at 
sende os af sted. 

Det gik nu op for os, at vi var blevet Danmarksmestre. 
Dette var noget vi havde joket med hjemmefra, men ikke 
rigtig troet på. Alt sammen af den simple grund, at det 
var mit første DM som pilot og at jeg havde et helt nyt 
hold, som aldrig har fløjet sammen før. Vi havde haft to 
flyvninger forud for DM, hvor vi havde trænet så meget 
det var muligt, men vi fik aldrig dækket det hele. At have 
hele holdet øverst på skamlen og have flere flertallige DM 
mestre under sig var en helt ubeskrivelig følelse. 

Anders, Nanna og Filip havde gjort et fantastisk stykke ar
bejde for at få mig i luften hele ugen igennem og vi havde 
på trods af mange problemer, udfordringer og meget sene 
nætter formået at levere vores bedste. I mine vildeste 
drømme og fantasier havde jeg aldrig forestillet mig en 
bedre debut til DM og ej heller om et bedre hold, der i 
sandhed viste sig at være et Dream-team. Sluttelig vil jeg 
gerne takke mit hold; I bar mig, hvor jeg ikke kunne gå, I 
hjalp mig, hvor jeg ikke kunne bunde, foruden jer var dette 
aldrig muligt, foruden jer var dette aldrig hændt. 
Tusind tak for alt jeg håber inderligt i vil være med til at 
forsvare t itlen næste år. + 



Tekst ogfoto: Ranslirpa Teknisrof 

Der har i årtier været konspirationsteorier om såkaldte "chemtrails'~ som teoretikerne har 
ment skyldes hemmelige aktiviteter udført af efterretningstjenester og andre skumle stats
lige organisationer. FLYV har boret lidt i sagen, og på et lager i Rungsted fandt vi beviset. 
Interessant er det, at pulveret stammer fra Tune, hvilket sandsynliggør at der må være en 
sammenhæng. Redaktionen har uden held forsøgt at iå en kommentar fra producenten el
ler distributøren af det tilsyneladende hemmelige pul er. FL-Y..V...f.o.rtsætter undersøgelserne 
og vender tilbage når vi ved mere ... 
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70ÅR SOM SVÆVEFLYVEPILOT 
Midtsjællands Svæveflyveklub har fejret at en af klubbens aktive piloter har 
fløjet i 70 år, og over 100 venner og bekendte mødte op for at deltage i det 
festlige jubilæum, der sandsynligvis er det første af sin art. 

Torsdag den 3. oktober 2013 var det 
70 år siden, at Carl Henry Kristiansen 
fløj sin første svæveflyvetur i et tysk 
Stamer Lippisch svævefly. Året var 
1943 og datoen var dagen efter Carls 
16-års fødselsdag. 
Carls svæveflyveuddannelse foregik 
under Tysklands besættelse af Dan
mark på en flyveplads ved Bøtø på 
Falster sammen med mange andre af 
de tidligere koryfæer inden for dansk 
svæveflyvning. Svæveflyvningen blev 
overvåget med stor interesse af de 
tyske piloter, som under krigen var 
s tationeret på den nærliggende Fly
vestation Avnø. Årsagen til de tyske 
piloters store interesse skyldtes nok, 
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at a lle tyske piloter skulle begynde 
deres pilotuddannelse på et svævefly, 
før de kunne blive krigspiloter. 
Svæveflyveskolingen på Bøtø foregik i 
ensædede svævefly med gummistart, 
og en flyvning skulle have en varig
hed på mindst 20 sekunder for at 
blive godkendt. 
Efter 77 starter og en samlet flyvetid 
på 82 minutter fik Carl sit svævefly
vecertifikat den 8. september 1944. 
Siden da er det blevet til adskillige 
starter og timer. 
Carl flyver endnu, og i en alder af 
snart 86 år fungerer han stadig som 
instruktør, S-kontrollant og materiel
kontrollant. 

Carl er et usædvanligt menneske. 
Han er beskeden og jordnær af natur, 
men samtidig også en ret viljestærk 
person, der kan være en ret bestemt 
instruktør i luften. Han har evnen til 
at kunne "se omkring hjørner", når 
der er brug for en hurtig beslutning, 
og derfor har han også beriget sine 
elever og klubkammerater med et 
væld af viden og erfaring. Carl er sær
deles vellidt og er et klubmenneske 
til fingerspidserne. Han har lagt en 
kæmpe indsats i de tre klubber, han 
har været medlem af: Ringsted Svæ
veflyveklub, Slagelse Svæveflyveklub 
og nu Midtsjællands Svæveflyveklub. 



Carl er uddannet maskinarbejder og 
mekaniker og har i sit professionelle 
liv også sejlet som maskinmester i 
Marinen og i ØK. Med sin uddannel
sesmæssige baggrund har han natur
ligt påtaget sig mange praktiske op
gaver i klubberne. Han er nærmest et 
omvandrende leksikon, når det gæl
der alt inden for svævefly og materiel. 
Bl.a. var Carl med til at indføre "tør
resnor" ved spilstarter i Danmark, 
efter at han var blevet opmærksom 
på systemet i Tyskland. 

Carl har ikke gjort det meget i kon
kurrenceflyvning, men han er al
ligevel anerkendt for at være en 
usædvanlig svæveflyver og instruktør. 
Tilbage i ?O'erne, hvor han var på 
toppen flyvningsmæssigt, deltog han 
bl.a. I et Sjællandsmesterskab I en 
ældre Zugvogel 38, hvor han lam
metævede en håndfuld mere garvede 
konkurrencepiloter i deres nye l. ge
nerations glasfiberfly, herunder bl.a. 
en ASWl 9 fra Flyvestation Værløse 
Svæveflyveklub. Så det kunne Carl 
altså også, når det slog ham! 

Carl har gennem årene modtaget 
flere anerkendelser for sin indsat i 
svæveflyvningen. Bl.a. har han mod
taget DSvU's guldnål, Per Weishaupt 
pokalen, der uddeles for særlige præ
stationer, ligesom han var æresmed
lem i den daværende Slagelse Svæve
flyveklub og nu også æresmedlem i 
Midtsjællands Svæveflyveklub. 

Det er svært at komme i tanker om 
ret mange andre personer inden for 
dansk svæveflyvning, der har leve
ret så stor en indsats på klubplan 
igennem så mange år, og derfor 
markerede Midtsjællands Svævefly
veklub Carls 70-års jubilæum ved en 
morgenmadsreception i klubloka
lerne på SlaglilleFlyveplads lørdag 
den 5. oktober. 

I dagens anledning besøgte Dansk 
Svæveflyvehistorisk Klub (DaSK) 
Slaglille Flyveplads, hvor der blev flø
jet med veteranfly, og det var herligt 
at opleve alle de entusiastiske gæster 
deltage i "gummistart" afStamer Lip-
pisch svæveflyet. + 

Billedtekster: 

1: I anledning af 70-års jubilæet fik Carl 
Henry Kristiansen en flyvetur i Stamer Lip
pisch (Zorgling) flyet - samme flytype, som 
han for første gang fløj i 1943. 
2: Carl foran sin Scheibe Bergfa/ke. 
3: Carl i luften med elastikstart 
4: Der var mødt mange op til morgenmad i 
Midtsjæl/ands Svæveflyklubs værksted. 
5: TV2-Øst dækkede også begivenheden. 

TYPE: STAMER-LIPPISCH (ZOGLING) 

Argang: 
Fabrikat: 
Vingefang: 
Længde: 
Tomvægt: 
Fuldvægt: 
Glidetat: 
Stal/hastighed: 
Maks. Hastighed: 
Maks. Hastighed 
v. spilstart: 
Maks. Hastighed 
v. gummitavsstart 

1994 (konstr. 1926) 
Bent Frikke m.fl. 
10,00 meter 
5,30 meter. 
112 kg. 
200 kg. 
1:9 
42 km/t. 
112 km/t. 

77km/t. 

70km/t. 
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Tekst og foto: Rune Balle 6 

STAMER LIPPISCH MED "GUMMISTART" 
Da Midtsjællands Svæveflyveklub 
fej rede Carl Kristensens 70-års pilot
jubilæum den 5 oktober i år, mødte 
Dansk Svæveflyvehistoriske Klub 
op på flyvepladsen i Slaglille, for at 
fremvise et af foreningens historiske 
fly: en Stamer Lippish Zi:igling, der 
blev konstrueret i 1926 - bare 20 år 
efter Ellehammer fløj første gang i 
Danmark! 

Flyets his torie er interessant på flere 
måder, for flyets konstruktør Alexan
der Martin Lippisch blev født 2. no
vember 1894 i Miinchen. Alexanders 
skolegang foregik i Berlin og byen 
Jena, der ligger godt 200 km sydvest 
for Berlin, og planen var at han skulle 
gå i sin fars fodspor og blive kunstner. 
Første Verdenskrig kom dog i vejen 
og han blev indrulleret i den tyske 
hær i 1915, hvor han tjente som foto
graf og korttegner til krigens slutning 
i 1918. 
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I 1922-23 var han ansat som kon
struktør hos Weltensegler, Ine. i 
Baden-Baden hvorefter han blev 
ansat hos A. G. Steinmann, Hagen, 
Westphalia og i 192 5 blev han ansat 
som aerodynamisk specialist hos 
Rhon-Rossittengesellschaft, nord for 
Frankfurt. 

Svæveflyet Stemer Lippich Zi:igling 
var et simpelt letvægts svævefly 
beregnet til grundlæggende svæve
flyveruddannelse, og det var konstru
eret til at starte ved hjælp af gummi
kabler, hvilket var almindeligt i årene 
efter første verdenskrig. 
Da flyet var konstrueret til at blive 
fløjet af kun en pilot - uden plads til 
instruktør - var det konstrueret til at 
være nemt at flyve og nemt at repa
rere, og efter sigende fik mange af de 
piloter der fløj under anden verdens
krig deres grundlæggende flyverud
dannelse på Stemer Lippich Zi:igling 
eller de efterfølgende modeller. 

Flyet OY-XSE, der blev vist fem på 
Slaglille Flyveplads, blev bygget i 
midten af 1990'erne, efter initiativ af 
Bent Frikke, og det fik luftdygtigheds
bevis og registrering i 1997. Det er 
med andre ord en kopi af et historisk 
fly, men det er bygget efter origi
naltegninger, og så vidt muligt med 
materialer og metoder, som man ville 
have gjort det i 1920'erne. 

Fremvisningen af det historiske fly 
kan beskrives som en forestilling i tre 
akter, nemlig 1. akt: Samling af flyet, 
2. akt: Flyvning og 3. akt: Sammen
pakning, hvoraf de første to akter af 
forestillingen tiltrak det største antal 
tilskuere. 

At samle et veteran fly bestående af 
to vinger, et haleparti, en efter nuti
dig standard besynderlig krop og en 
masse stålwirer, bolte skruer og din
genoter kræver ledelse og overblik, 
og formanden for DaSK Johannes 



Lyng leverede både ledelse og over
blik krydret med afsmittende godt 
humør. 

Samlingen af flyet blev fulgt af 15-
20 flyvernørderogen foto-journa
list fra TV2 Øst, der efter et flere 
timer langt besøg producerede et 
formidabelt godt indslag om dagens 
jubilæum. 

At samle et "veteranfly" for dernæst 
at flyve i det, kræver at alt bliver 
gjort korrekt. Derfor blev alle wirer 
og samlinger også checket mere end 
en gang, hvorefter de blev "forseg
let" med pianotråd. 

Efter godt en times arbejde, var 
flyet klar til testflyvning, der blev 
udført af formand Johannes Lyng, 
efter behørig instruktion af de to 
gange seks "trækkerdrenge" samt 
de fire der skulle til for at holde 
flyet fast inden "affyring". 

Første flyvning skulle foregå som 
man gjorde det i 1920'erne, så en 
kraftig "bungy-elastik" blev fastgjort 
til flyet, hvorefter de to trække-hold 

fik lov til at stramme elastikkerne, 
imens fire mand holdt godt fast i 
flyet. 

Første start blev en afbrudt start, for 
bedst som flyet skulle sendes i luften, 
skred en surring, hvorefter den ene 
elastik for af sted mod flyet, der dog 
slap uskadt på trods af at være blevet 
ramt af elastikken. 

Efter om-splejsning af elastikken gik 
andet forsøg perfekt, og fly og pilot 
accelererede som var der tale om 
en spilstart. Flyet lettede til et par 
meters højde og fløj 50-100 meter, 
hvorefter Johannes Lyng udførte en 
perfekt landing. Lige efter bogen! 

Da flyet nu var testet, fik andre pilo
ter lov til at flyve, og der blev udført 
starter med elastik, efter en firehjuls
trækker samt en del starter med "rig
tigt" spil, til en højde på et par hun
drede meter, hvilket gav indtil flere 
flyvninger af tre-fire og måske endda 
hele fem minutters varighed. 

Ud på eftermiddagen krøb skyerne 
tættere mod jorden, og en let finregn 

dæmpede flyvelysten i det åbne fly, 
hvorefter det blev trukket i hangar 
og pakket sammen i traileren det var 
ankommet i. 
Selvom der ikke var mange tilskuere 
til tredje akt, så havde rigtigt mange 
tilskuere og piloter nydt at opleve de 
to første akter, hvor flyet blev gjort 
klar til at flyve, og efterfølgende kom 
i luften på 15-20 kortere og længere 

9 

flyvninger. + 

Billedtekster: 

1: OY-XSE pakkes ud af den specialbyggede 
transporttrailer. 
2: Et kig ind i den højre vinge 
3: Vantskruerne strammes op 
4: Elastiktavet som bruges til starten 
5: Johannes Lyng briefer "trækkerne" 
6: Præcisionsarbejde .. . 
7: Det kræver mange hænder at samle flyet. 
8: Et hold "trækkere" får flyet i luften 
9: OY-XSE har netop sluppet elastikken og er 
airborne. 
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Godt 200 km nord for Chicago kan man en gang årligt tage til Oshkosh, 
der måske er verdens største flymesse. Omkring 100 km fra Munchen kan man 
en gang årligt tage til Tannkosh, der er et de største flystævner i Europa. 
Men i Revninge på Østfyn kan man hver sommer- endda hver måned -flyve til 
Pankosh og bage sine egne pandekager! 

Tekst ogfoto: Rune Balle 

Hvis man taler om UL-flyvning, er det 
ikke utænkeligt, at snakken kommer 
omkring en fynbo, der nok har ople
vet mere end de fleste. Han har fløjet 
UL i USA, han har fløjet UL på Island, 
Færøerne og mange, mange andre 
steder, og han elsker at dele sine op
levelser med dem, der gider høre på 
det. Bo Rønnow hedder UL-piloten, 
der valgte at flyve let og billigt frem
for at tage privatflyvercertifikat og 
flyve "rigtige" flyvemaskiner. 

Bo Rønnow er ikke som "de andre", 
han er noget for sig selv, og nogle vil 
måske trække lidt på smilebåndet og 
kalde ham småtosset - på den bedst 
tænkelige måde! Googler man Bo 
Rønnow, er noget af det første, man 
ser da også www.crazydane.dk, og 
det er Bo Rønnow i en nøddeskal at 
kalde sig selv crazy og vende det at 
være speciel til noget positivt, inden 
andre når at dømme ham jævnfør 
paragraf 1 til 10 i Janteloven. 
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80 RØNNOW OG FYNS UL·FLYVEKLUB 

Om det udelukkende er Ro Rønnows 
ide at lave pandekagetræf på den lille 
UL-flyveplads, skal vi lade være usagt, 
for hvis man kikker forbi og møder 
medlemmerne i flyveklubben, så er 
Bo ikke den eneste, der har fantasien 
i orden. Flyveklubben emmer nemlig 
af entusiasme og af, at drømmen om 
at flyve ikke bare lever på Østfyn, 
men leves ud. Klubben har hele 30 
medlemmer, der kommer fra hele 
Fyn, og klubben driver den eneste UL 
flyveskole på Fyn og øerne i det syd
fynske øhav. Med andre ord skal man 
lede længe for at finde en UL-pilot på 
Fyn, der ikke har været omkring Fyns 
UL-flyveklub. Og ligesom svalerne, 
vender Fyns UL-piloter tilbage til 
reden de kom fra, for de mange pilo
ter har små flyvepladser alle mulige 
steder på Fyn og øerne, som de flyver 
fra efter at have taget UL-certifikat på 
Østfyn. 

UL-KLUBBEN 

Ligesom så mange andre flyveklub
ber har Fyns UL-flyveklub en hjem
meside, og af den fremgår det, at 
"klubbens formål er at fremme den 
sportslige interesse for flyvning og 
navigation samt at uddanne piloter 
og virke for størst mulig flysikker
hed". Med andre ord ganske alminde
lige klubaktiviteter, der med tiden er 
blevet krydret af byggeprojekter, hvor 
medlemmerne har bygget fly, hvilket 
har givet medlemmerne en masse 
erfaringer, der dels har givet dem et 
andet forhold til flyene, de flyver i, 
men ligeså vigtigt: det har givet dem 
et sammenhold og en masse hygge
lige stunder sammen. 

FLYV-IND BLEV TIL PANKOSH 

Et er at læse teori, lære at flyve og 
bygge fly sammen, noget andet er at 
holde fast i interessen og at skabe 
oplevelser sammen, og det har gut
terne i Fyns UL-flyveklub gjort til 



topkaraker. Som mange i andre klub
ber har de arrangeret enkeltstående 
begivenheder og ventet på tilfly
vende gæster. Og som i mange andre 
klubber har de oplevet, at et planlagt 
arrangement blev en fuser, fordi 
vejret ikke lige var med. Med en 425 
meter - for PPL piloter meget kort -
bane, der vender nord-syd har det i 
endnu større grad været nødvendigt 
at tænke lidt ud af boksen. Derfor 
holder klubben flyv-ind HVER må
ned, og for at gøre det sjovere og for 
at give de tilflyvende noget at lave, ja 
så må gæsterne selv tage fat, hvis de 
vil have noget at spise. 

ÅRETS SIDSTE PANKOSH 

Som nævnt er temaet ved de måned
lige arrangementer pandekager, og 
ved årets sidste pandekage-flyv-ind 
kom der så mange fly, at skålen med 

pandekagedej matte fyldes op hele 
to gange. faktisk måtte der sendes 
en stafet ind til nabokonen for at 
låne æg, og selv det var ikke nok, så 
for første gang i pandekagehistorien 
måtte der meldes totalt udsolgt. 

At Pankosh er en succeshistorie, er 
der ingen tvivl om, ligesom der ikke 
er tvivl om, at UL-flyvning er kommet 
for at blive. De små lette fly flyver 
oftest på blyfri bilbenzin, der koster 
det halve af AVGAS, og med fuelflow 
på under 15 liter i timen betyder det, 
at udgiften til brændstofbliver en 
fjerdedel, hvis man sammenligner 
en Pi per med et UL-fly. Om det er det 
samme - bedre eller dårligere - at 
flyve UL-fly med plads til maksimalt 
to personer, som at flyve en Piper 
eller Cessna med plads til fire-fem 
personer, er nok noget, der er blevet 

Højtflyvende pandekage 

diskuteret i mange, mange timer 
rundt omkring i verden. UL-har sine 
begrænsninger på nogle områder, 
men så sandelig også sine fordele på 
andre områder, for de kan starte og 
lande på korte baner, hvor de fær
reste PPL-piloter ville turde lande 
med en Cessna eller en Piper. Mange 
af disse steder er bare en kort stribe 
græs - og intet andet end det - andre 
af disse steder er perler som Rev
ninge, som det vil være ærgerligt at 
snyde sig selv for! 

FREM MOD NÆSTE SÆSON 

Vinteren står for døren og dermed et 
halvt års tid med begrænset aktivitet 
i luften. Men så snart solen og var-
men vender tilbage, og græsset be
gynder at gro, så bliver der igen rørt 
pandekagedej og inviteret til Pankosh 
på Østfyn en gang om måneden. + 



PANK09~ PÅ Ø9TFYN 

• 
Kære Piloter 

Grundet stigende oliepriser 
tagor vi med glæde Imod 

et bidrag til hjælp tll 
græsslåning (f.eks. 20 kr.) 

Billedtekster: 1: Revninge "tower": bestyrelsesmedlem Jonas U. Hansen. 2: Kertemindes borgmester Sonja Rasmussen med flyveplodsejer 
Erik Krogsriis. 3: Gæsterne fotograferes til flyvepladsens gæstebog. 4: Klaus Andersen, tidligere formand, nu uddannelsesansvarlig, sammen 
med sit barnebarn. 5: Bo Rønnov ved sin "Monica Lewinsky" som han bio. fløj til Island og Færøerne i. 6: Nysgerrige drenge. Næste genera
tion UL-piloter? 7: Hjemmebygget UL med benzin i sæderne. 8: Venlig anmodning 9: Steen og Buller fra Måløv UL-flyveklub. 
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Desperate to Fly En bog om Kai Gertsen 

Af Jørgen Korsgaard 

For nogle måneder siden hørte 
jeg for første gang om bogen 
"Desperate to Fly", og jeg skynd
te mig at købe den. Den handler 
om den dansk-amerikanske svæ
veflyver, Kai Gertsen, født i 1929 
i København. 

Det viste sig at være en rigtig god 
bog, som starter med, at Kai selv 
fortæller om sin lykkelige barn
dom i den danske hovedstad, hvor 
han hele tiden går og drømmer 
om at lære at flyve og blive profes
sionel pilot. På et tidspunkt går han 
til en slags pilottest på Polyteknisk 
Læreanstalt (i dag DTU) og får at 
vide, at der ikke skulle være nogen 
problemer med at blive pilot. I slut
ningen af anden verdenskrig bliver han 
medlem af Birkerød Svæveflyveklub, 
hvor han bl.a. møder Eli Nielsen, som 
nogen danskere sikkert kender, og som 
i dag lever i bedste velgående. I klub
ben har de på det tidspunkt endnu 
ikke noget svævefly, men er i fuld gang 
med at bygge en SG-38, som bliver 
deres første fly. Kort tid efter bygger de 
endnu en SG-38, som sælges og deref
ter bygger de en Baby. Han opnår at få 
sit C-diplom, inden han og forældrene 
immigrerer til Canada i 1948. 

Man følger derefter familiens barske 
tilværelse i det nye land, hvor der 
må kæmpes hver eneste dag for at 
opretholde livet. En rigtig svær tid for 
Gertsen familien, og Kai får næsten 
ikke fløjet igen før end i 1953, hvor han 
så rigtigt kommer i gang med at svæve
flyve, og hvor han i øvrigt også møder 
sin kommende kone, Helga. 

I 1955 flytter familien til USA. Her får 
han en ingeniøruddannelse og ender 
som vicedirektør i et større firma, som 
bl.a. sælger industrirobotter. Han bliver 
en kendt og respekteret skikkelse inden 
for amerikansk svæveflyvning, og en 
del danskere på besøg derovre har gen
nem tiderne truffet ham ved forskellige 
lejligheder. 

Han fortæller i bogen særdeles spæn
dende og humørfyldt om sin tilværelse 
som svæveflyver i USA, om hans mange 
flyvninger og oplevelser inden for spor
ten. Han har omkring 6000 flyvetimer 
og 144.000 miles strækdistancer, heri
mellem 2 x 1000 km flyvninger, inden 
han må stoppe på grund af alvorlig 
sygdom. Han får ikke færdiggjort bogen 
på grund af sin sygdom, men hans døt
re og gode venner får samlet resten af 
stoffet sammen. Han oplever desværre 
ikke bogens udgivelse, da han går bort 
i 2011. 

Kai har i tidens løb skrevet mange artik
ler til forskellige tidsskifter, og en stor 
del af bogen udgøres af disse. 
I bogen er der valgt artikler om spind
træning, strækflyvning og udelandin
ger. Artikler af meget høj kvalitet, som 
de fleste helt sikkert kan lære noget 
af, specielt artiklen om spind og spind
træning. 

Jeg talte så sent som den 10. april i år 
med hans gode ven, Eli Nielsen, som 
nu mest interesserer sig for veteran
modelfly. Eli fortalte bl.a., at han og 
Kai tog på et krydstogt i Skandina
vien i 2010, og at Kais ældste datter, 
Linda, også er svæveflyver i USA og i 
øvrigt også instruktør. 

En rigtig god bog om en dansk-ameri
kansk svæveflyvertilværelse. Og der er 
mange fine små indrammede og vig
netlignede budskaber i bogen, bl.a. at 
Arne Boye-Møller og Mark Twain! Her 
er et digt fra første side i bogen, som 
jeg synes er smukt, og som jeg har fået 
lov til at oversætte og bringe: 

Kærlighed og svæveflyvning 
er livets champagne 
og således beruset 
kan din sjæl nå 
uanede højder 

Fakta om bogen: 

Forlag: www.btlinkpublishing.com 
Pris: 23,- USD plus porto 
203 sider, 65 billeder S/H. Bogen er på 
engelsk og udkom sidste år. 
Overskuddet fra bogens salg går til at 
støtte det amerikanske junior lands
hold ved deltagelse i VM. 
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For snart 10 år siden gik fire iværksættere sammen for at videreføre stumperne 
af det konkursramte flyværksted i Sindal Lufthavn. I dag er der 10 mekanikere 
ansat, foruden 10 kontormedarbejdere, og ud over vedligeholdelse af turboprop 
og stempelmotorjly, udfører Sean Tech også komplicerede installationer af 
specialkameraer. 

Tekst ogfoto: Rune Balle 

FØRSTE BESØG HOS SCANTECH 

Da FLYV kikkede forbi hos ScanTech 
i Sindal Lufthavn i midten af august 
måned, var et hold mekanikere netop 
gået i gang med en større opgave, der 
blandt andet bestod i at installere 
kamera i bunden af en KingAir 350. 
Flyet var, efter at have fløjet en år
række i Tjekkoslovakiet, blevet købt 
af et firma i Kasakhstan, der skal 
bruge det til kortopmålinger og efter
forskning af råstoffer. Med andre ord 
skulle der installeres et kamera i bun
den af flyet, i sti l med det udstyr det 
danske firma COWI flyver med. 
Inden installationsarbejdet kunne 
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påbegyndes skulle flyet have et "FASE 
2-eftersyn", hvilket indebærer at alt 
bevægeligt checkes og smøres og 
alle mindre og større fej l rettes. Men 
inden da, blev det gennemgået minu
tiøst af både sælger og køber så ingen 
af parterne er i tvivl om hvad der blev 
handlet. Som om det ikke var nok, 
krævede de tjekkiske luftfartsmyn
digheder at de fik lov til at inspicere 
flyet på værkstedet i Sindal, før det 
blev frigivet til eksport. 
Det at udfø re FASE-2 eftersyn og rette 
alle fejl på et fly er langt hen ad vejen 
en standard-opgave for ScanTech, der 
vedligeholder masser af tilsvarende 

fly. Men at montere et kamera til over. 
10 mio. kr. er noget helt andet, der 
ikke gøres på et par uger. Derfor blev 
FLYV inviteret t il at vende tilbage 
igen hen mod afslutningen af projek
tet, når mekanikerne fra ScanTech 
havde arbejdet et par måneder på 
opgaven! 

ANDET BESØG HOS SCANTECH 

Da FLYV igen besøger ScanTech - den 
8. oktober 2013 - er der en uge til 
King-Air 350'eren skal afleveres, og 
samme dag er en gruppe lokalpoliti
kere fra partiet Venstre på virksom-



hedsbesøg, for at få indsigt i hvad 
ScanTech, som har lejet sig ind på den 
kommunalt ejede Sindal Lufthavn, 
laver. Tidligere på året var Sindal 
lufthavn meget tæt på at blive nedlagt 
som kommunal lufthavn. 
Da FLYV ankommer er mekanikerne 
kun to dage fra at lukke hullet i King 
Air'en med en 4 cm. tyk og ca. 40 kg. 
tung glasplade til over 50.000 USD, 
og der arbejdes på at montere den 
lukkemekanisme der skal dække 
glaspladen udvendigt på flyet, når 
kameraet ikke er i brug. 
De forudgående 14 uger er der lagt 
over tusinde arbejdstimer i opgaven. 
Først skulle de to Pratt & Whitney 
PT-6 motorer inspiceres, og dernæst 
skulle flyets understel totalrenoveres, 
hvilket var en ret omfattende opgave. 
For først skulle flyet i hangar, hvor 
det blev "jacket op" så understellet 
kunne hæves og sænkes uden at røre 
hangargulvet. Dernæst blev alle dele 
af de to hovedunderstel og næseun
derstellet afmonteret og skilt ad til 
mindste detalje. Og i et af ScanTechs 
værksteder blev understellene renset 

og de malede dele blev "sandblæst" 
med små plastickugler (sand er for 
hårdt for aluminium) inden det blev 
sendt til en lokal autolakerer, der 
sprøjtelakerede delene med god
kendt specialmaling som ScanTech 
havde fået hjem til opgaven. 

SNAGS 
Ud over at flyets understel blev ho
vedrenoveret, blev det 13 år gamle 
fly - der kun har tilbragt 2.800 timer 
i luften svarende til 215 timer årligt 
- gennemgået for SNAGS som meka
nikerne udtrykte det. På spørgsmål 
om hvad de mente med SNAGS var 
svaret at det betyder fej l. Googler 
man SNAGS eller snagging viser det 
sig, at det er et amerikansk udtryk 
for at fiske med pilk uden madding, 
og at udtrykket gennem lidt sproglig 
kreativitet er blevet udbredt i bygge
industrien, hvor det beskriver at man 
fisker efter fejl, der skal rettes inden 
aflevering af et byggeri. Inden for 
luftfart er det så blevet til et udtryk, 
der dækker over det at søge fejl. 

Billedtekster: 

1: I frokoststuen hos ScanTech hænger et 
stort verdenskort, som viser at kunderne 
kommer fra hele verden. 

2: Cockpittet i King Air'en skulle ikke gen
nemgå store forandringer, men der skulle 
trækkes en masse ledninger til sikringspa
nelet i forbinde/se med installationen af det 
avancerede kamera. 

3: Ledningsspaghetti skjules bag garnerin
gerne så piloter og andre pilfingre ikke kan 
få fingrene i dem. 

4: Første besøg: Skroget på King Air'en før 
der blev skåret hul til kamera/ugen. Som det 
ses på billedet skulle ledninger og varme
s/anger flyttes for at give plads til kameraet. 

5: Andet besøg: Der er nu skåret hul til ka
meraet og ledningerne er blevet trukket om. 
Derudover er der monteret forstærkninger 
og ny dørk ved indgangen til kabinen. 
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SCANTECH 
- EN SOLSTRALEHISTORIE FRA DEN NORDJYSKE "UDKANT" 

Ved gennemgangen af flyet blev der 
konstateret end del små-SNAGS, men 
også en SNAG der tog en hel del tid, 
for flyets PROP SYNC virkede overho
vedet ikke. PROP SYNC er et system 
der styrer at begge propeller kører 
rundt med samme antal omdrejnin
ger, og ved gennemgangen viste der 
sig flere fejl i systemet, der dog alle 
blev rettet. Al elektronik i flyet blev 
ligeledes gennemgået, og diverse fejl 
blev rettet, så flyet er så godt som 
et nyt fly, når det flyver fra Sindal til 
Kasakhstan. 

TRYKPRØVNING 

Når der skal laves kamera-hul i et fly 
med trykkabine er det ikke godt hvis 
flyet viser sig at være blevet utæt ef
ter ombygningen. Derfor trykprøves 
flyet INDEN mekanikerne går i gang, 
for det vil være ærgerligt at stå med 
et ny ombygget fly, der så ikke kan 
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holde trykket, og endnu mere ærger
ligt at skulle diskutere med flyets ejer 
om det var tæt inden ombygningen. 
At trykprøve et fly er ikke helt ufar
ligt, og når det gøres, afspærres om
rådet omkring flyet. Dels for at undgå 
at nogen bliver ramt hvis en luge 
springer op eller flyver af, men også 
for at undgå at en mekaniker kommer 
til at åbne en dør udefra imens der er 
tryk i kabinen. Det er sket på andre 
værksteder end hos ScanTech, og det 
har medført alvorlige ulykker, hvorfor 
der er stor respekt omkring det at 
trykprøve fly på jorden. 

LOKALPOLITIK 

I Nordjylland er en virksomhed som 
ScanTech med næsten 20 ansatte en 
mellemstor virksomhed. Men det er 
også en specialist-virksomhed der 
kræver særligt uddannede medarbej
dere, der - hvis de bor i kommunen 

de arbejder i - vil være ærgerlige at 
miste, hvis virksomheden vælger at 
flytte - eller tvinges til at flytte. 
Sindal Lufthavn havde i "gamle dage" 
ruteflyvning til bl.a. København og 
derfor har lufthavnen indflyvningslys, 
banelys og ILS, og da der flyves IFR 
har lufthavnen også en AFIS-operatør. 
At drive en lufthavn med lys, ILS og 
AFIS-operatør er ikke gratis, og da 
s tartafgifterne ikke dækker driftsom
kostningerne, må ejeren af lufthav
nen betale, og efter kommunalrefor
men er det Hjørring Kommune der 
står med regningen. 
Under seneste budgetforhandlinger; 
kom et spareforslag på bordet, der 
efter nogle politikeres mening lå lige 
til højrebenet, for hvorfor ikke spare 
en halv million om året på drift af en 
lille forældet flyveplads, når Ålborg 
Lufthavn ligger lige om hjørnet. 
Som sagt så NÆSTEN gjort, og faktisk 
var kommunalbestyrelsen så tæt på 



at lukke lufthavnen for IFR-trafik at 
det egentlig var besluttet i budgetfor
handlingerne. Men så blev der råbt 
højt fra ScanTech! 
Da ScanTech blev stiftet i 2004 ejede 
Sindal Kommune bygningerne og 
jorden under bygningerne, som de 
lejede ud til ScanTech på en kontrakt 
der løber indtil 2023. I den kontrakt 
var indføjet, at ScanTech havde krav 
på genhusning i Ålborg Lufthavn, hvis 
kommunen skulle beslutte at nedlæg
ge Sindal Lufthavn, og den lille detalje 
havde kommunalpolitikerne i den 
nye Hjørring storkommune overset. 
I Lolvle Lime blev luflhc1vnen reddet, 
om end det var med udsigt til bestræ
belser på at kommunen på længere 
sigt vil sælge lufthavnen. 

LYDHØRE VENSTREPOLITIKERE 

Når det er valgår har kommunale po
litikere travlt med at føre valgkamp, 

og da Venstre kæmper hårdt for at 
få mere indflydelse i Hjørring Kom
mune, har de travlt med at tilkæmpe 
sig allierede. Derfor besøges lokale 
virksomheder, og hos ScanTech blev 
de fø rt ind i en verden de ikke anede 
eksisterede i kommunen: internatio
nal luftfart i form af vedligeholdelse 
af fly der i princippet kan komme fra 
hele verden. 
Under besøgt blev de seks politikere 
- hvoraf den ene bejler til borgme
sterposten - vist rundt hos ScanTech 
af firmaets direktør Tom Hassing og 
marketingschef Susanne Christensen. 
Efter præsentation af King Air flyet, 
der ender i Kasakhstan - efter at ejer
ne har lagt et anseeligt millionbeløb 
for ombygning og vedligeholdelses
arbejde - og efter at have været om 
bord i et DAT-fly der skal have base 
i Litauen, og efter at have kikket ind 
i to mindre norske privatfly, virkede 
det som om der gik en prås op for po-

Billedtekster: 
1: Inden King Air'en kom i hangar for om
bygning fik motorerne et grundigt eftersyn 
og blev prøvekørt. 

2:Efter at have arbejdet som F-16 tekniker 
i mange år er Carl Rasmussen blevet ansat 
som ny tekniker hos ScanTech. 

3: Efter at KingAir'ens understel har været 
afmonteret og renoveret, checker Henrik 
Vendelbo Pedersen at alt er som det skol 
være. 

4: Flymekanikere må ofte kravle rundt i fly, 
men af og til er der orbejsstilfinger der er 
bekvemme. 

5: For at beskytte den kostbare glasplade, 
monterer Anders Severinsen en skyde/uge, 
der kan åbnes mekanisk. 

6: Skroget forstærkes omkring kamerain
stallationen. 

7: Sean Tech råder over en masse special
værktøj, som denne trykprøver, der jævnligt 
lejes ud til andre værksteder. 

8: Glaspladen der monteres i bunden af 
flyet er 40 mm tyk og vejer næsteen 40 kg. 
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SCANTECH 
- EN SOLSTRALEHISTOR/E FRA DEN NORDJYSKE "UDKANT" 

litikerne. ScanTech er en virksomhed 
med specialister, og virksomheden 
kan tiltrække kunder fra såvel Dan
mark som udlandet, og ScanTech vil 
kunne vokse og få endnu fl ere ordrer 
og dermed flere ansatte der kan tjene 
penge, der skal betales kommuneskat 
af. Og da der jo skal penge til at holde 
selv kommunale hjul i gang, blev Sin
dal Lufthavn interessant. For pludse
lig var de 35.970 kvadratmeter asfalt 
ikke en byrde eller noget ubrugeligt 
der skulle sælges hurtigst muligt, for 
pludselig var det et kommunalt aktiv, 
der ganske vist overføres kommunale 
penge til. Penge der dog genereres 
via ScanTech i form af mange fle re 
skattekroner end kommunen tilfører 
lufthavnen. Og netop som tiøren var 
faldet, landede et Herkules transport
fly, hvorfra der væltede jægersoldater 
samt to jeeps og en håndfuld motor
cykler, der indgik i en større efterårs
manøvre. 
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Efter at have set det store Herkulesfly 
lande og bakke ind på forp ladsen fra 
landingsbanen, blev snakken drejet 
ind på, om lufthavnen ville kunne 
udvides til at tage imod større fly der 
kan vedligeholdes af ScanTech, og 
snakken gik livligt blandt de seks po
litikere, der havde fået noget at tænke 
over og arbejde videre med. 

LETTELSE OG OPTIMISME 

Efter at have haft kommunalpolitisk 
besøg var ScanTech's direktør Tom 
Hassing og marketingschef Susanne 
Christensen tydeligt lettede, og det 
samme var de ansatte, der kunne 
afslutte arbejdsdagen med at sludre 
lidt om at det måske alligevel er mu
ligt at få politikere til at lytte til sund 
fornuft. 

Om Sindal Lufthavn overlever som 
kommunal AFIS-plads og om det på 
længere sigt vil være muligt at vide
reudvikle lufthavnen, er det man kal
der et godt spørgsmål. Mange steder i 
verden går udviklingen i retningen af 
færre s tørre lufthavne, men spørgs
målet er om det er ensbetydende 
med at små lufthavne bliver kvalt. 
Et er dog sikkert: Hvis en lufthavn 
er nedlagt og asfalten er gravet op, 
så vil det være så godt som umuligt 
at genåbne den, hvis det viser sig at 
der dukker nye muligheder op. For 
de små lufthavne som f.eks. Sindal, 
Thisled, Skive og Stauning kunne en 
redning måske være at Trafikstyrel
sen implementerer kommerciel IFR
flyvning med enmotors fly som f.eks. 
Pilatus PC12 der kan flyve med 6-8 
passagerer, eller Cessna Caravan der 
kan tage 9-13 passagerer. Men det er 
en helt anden historie! +-



Billedtekster: 

1: Gruppebillede med Venstres kandi
dater sammen med Susanne Christen
sen (røde bukser) og Tom Hassing (til 
venstre for Susanne Christensen) 

2: "Workshop planner" Bjarne Kar/sen 
tilbringer en stor del af sin tid bag 
skærmen, hvor der holdes styr på alt 
dokumentationsarbejdet, 

3: ScanTech er leveringsdygtig i mange 
reservedele til bl.a. KingAir flyene. 

4: ScanTechs direktør Tom Hassing viser 
en af de mange dyre reservedele frem 
for de besøgende politikere. 

5: Midt under besøget landede en af 
forsvarets Herkules fly med soldater 
fra Jægerkorpset. Det bidrog til, at det 
gik op for Venstrepolitikerne at Sindal 
Lufthavn ikke er en klods om benet på 
Hjørring Kommune, men et aktiv med 
udviklingspotentiale. 

Forblændet? 

AEROpartner ApS/ KDA Pilotshop 
Lufthavnsvej 28 
4000 Roskilde 

Telefon: 32 202 202 
Mail: shop@aeropartner.dk 

www.aeropartner.dk 
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I Kastrup Lufthavn har NAV/AIR et hold, der udelukkende tager sig af 
VFR-fl.yvning i dansk luftrum, og de vil meget gerne servicere alle, der 
flyver i "deres" områder! 

Naviair er den virksomhed, der står 
for at servicere brugere af dansk 
luftrum, og på Naviair Alle 1 arbej
der hovedpa rten af firmaets 660 
ansatte, der udover at administrere 
hele organisationen, et større antal 
teknikkere som servicerer udstyr på 
i det danske land og på Københavns 
Lufthavn - altså tekniske installatio
ner der understøtter Naviairs drift 
og kernevirksomhed og dermed også 
driften af Kastrup Tower, Copenhagen 
Control og altså også Copenhagen 
Information. Naviair bemander også 
tårnene i Billund, Aarhus, Aalborg, 
Roskilde og på Bornholm - samt har 
tekniske enheder både i Billund og 
Aalborg. Navia ir er for øvrigt en selv
stændig offentlig virksomhed ejet af 
den danske s tat ved Transportmini
s le1 iel. 

Vi er r igtigt mange piloter, der jævn
ligt er i kontakt med Copenhagen 
Information. Men når man sidder i en 
flyvemaskine på vej fra A til B og skif
ter fra f.eks. en tårnfrekvens til Co
penhagen Information, tænker man 
uvægerligt af og til over, hvem det 
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egentlig er, man taler med, og hvor de 
rent fysisk befinder sig. 

Naviair viser hellere end gerne rundt 
på matriklen i Kastrup, og i organi
sationen sidder fire medarbejdere, 
der står for kommunikation internt 
og eksternt, hvilket blandt a ndet in
debærer, at de tager sig af besøgende 
såsom FLYV og FLYVs læsere, der så 
sent som i 2011 blev inviteret med 
indenfor i forbindelse med et læser
a rrangement. 

Kommunikationsmedarbejder Ca
milla Hegnsborg tager imod FLYV i 
receptionen, hvor der skal afleveres 
kørekort eller pas, og gæster skal 
indskrives inden, der udleveres gæ
stekort. 
Som gæsl Hl.r man Ikke lov til at be
væge sig rundt i Naviairs bygninger 
på egen hånd, med mindre man skal 
på to ilettet. Det handler s impelthen 
om sikkerhed, fortæller Camilla 
Hegnsborg, der tilføjer, at det blandt 
andet er derfor, det er begræ nset, 
hvor ma nge gæster Naviai r har mu
lighed for at tage sig af. 

RUNDVISNINGEN 

Efter en kort introduktion t il orga
nisationen over en kop kaffe på kon
toret, hvorfra kommunikationsmed
arbejderne har en formidabel udsigt 
over hele Kastrup Lufthavn, begiver 
vi os ud på de mange lange gange til 
Naviairs kontrolcentral. Da vejret er 
r imeligt godt, går turen omkring det 
gamle kontroltårn, inden vi bevæger 
os til kontrolcentralen. Det gamle 
tå rn b lev bygget tidligt i ? O'erne og 
var i brug indtil, de t nye tårn blev ta
get i brug mellem jul og nytår i 2007, 
og inden vi når op i selve tårnet, går 
vi ud på terrassen, hvor fra mange 
klip fra forskellige TV-indslag er fil
met. Terrassen bruges også af andre 
med ka meraer, som f.eks. politiet, der 
af og til placerer observatører, der 
skal holde ØJe med, hvad der sker på 
lufthavnsområdet, når der er mange 
VIP'ere, der skal benytte Kastrup 
Lufthavn. 



1:Carsten Biener passer Capenhagen Information. 
? : Df't ny kontroltårn er delt op i en underetage der taqer sig af flyene på jorden ag en overetage der tager sig af startende og landende fly. 
3: Et udpluk af dansk luftrum som Information ser det. 
4: Alle fly får en strip. Den øverste er printet ud på baggrund af flyveplan. Den blanke udfyldes når en pilot uden flyveplan kalder op. 
5: Når en bemandet pult forlades, fordi en operatør skal holde pause, tager vedkommende en radio med sig, så han kan blive kaldt tilbage 
hvis der bliver travlt. 

DET GAMLE TÅRN 
Inden vi begiver os til Kontrolcentret, 
skal vi lige op at kikke indenfor i det 
gamle tå rn, men ikke før Camilla 
Hegnsborg har r inget til Navia irs 
Technical Management Center for at 
spørge om lov. Døren er overvåget, og 
det rigtige kort skal køres igennem, 
hvorefter den rigtige kode skal tryk
kes ind, men så er der også adgang 
til det, der engang var det officielle 
Kastrup Tower. 

På vej op ad vindeltrappen er det 
tydeligt, at tårnet er meget slidt, og at 
det enten skulle gennemgå en større 
renovering eller afløses af et nyt. Som 
bekendt blev det den s idste løsning, 
men tårnet er stadigvæk så intakt, 
at det indenfor en halv times tid vil 
kunne Ldges i bt ug, hvis t.le l ~kulk 
blive nødvendigt. Derfor er der også 
NIX-PlLLE-skilte på alle skærme og 
tastature1~ og derfor bliver der også 
passet godt på det gamle tårn, der JO 
kan komme ti l at spi lle e n rolle igen. 
Om ikke andet så i forbindelse med 
filmoptagelser, som Vikke & Rasmus
sens "Flyvende Farmor", hvor de 

indledende scener blev optaget i det 
gode gamle tårn. 

KONTROLCENTRALEN 
Efter at have nydt udsigten over 
Kastrup Lufthavn begiver vi os til 
kontrolcentralen, hvor al lufttrafik 
i Danmark overvåges og serviceres. 
Kontrolcentralen er forholdsvist ny, 
og langs væggene i det store rum, 
hvor dagslys strømmer ind langs 
højtsiddende vinduer, sidder flyve
ledere ved dagslysskærme. 
I midten af det store rum er den 
afdeling, hvor Capenhagen Infor
mation og briefingen er placeret 
ved arbejdspladse1~ der er næsten 
identiske med flyveledern es ar
bejdspladser. 

Stedfortrædende operationel leder 
for Capenhagen Information Car
sten Biener tager imod, og Kom-

5 

munikationsmedarbejder Camilla -
Hegnsborg overdrager ansvarel for 
dagens gæst, hvorefter hun forlader 
kontrolcentralen, efter at vi har 
aftalt at mødes t il frokost i Naviairs 
kantine. 



Carsten Biener viser rundt i den lille 
sektion, der består af et par arbejds
borde, hvor telefonopkald, fax'er og 
indsendte flyveplaner håndteres, og 
fortæller, at det piloterne forstår som 
Copenhagen Information, består af 
en til fire positioner, hvorfra Infor
mation-operatører kan servicere de 
piloter der kalder op. 

På denne almindelige dag i slutnin
gen af september er der ikke mere 
trafik, end en enkelt operatør kan 
håndtere, for a lt, hvad der er at se på 
radarskærmen, er et par helikoptere 
i Nordsøen og et par skolefly over 
Midtsjælland. 
På en så sløv dag kan man ikke lade 
være med at spørge, om der er dage, 
hvor der overhovedet ikke er fly i 
luften, men da Copenhagen Informa
tion også tager sig af helikoptertrafik
ken fra Esbjerg til boreplatformene 
i Nordsøen, er der kun hele dage 
uden trafik, når landet rammes af 
en askesky, og der udstedes forbud 
mod flyvning. Privatpiloter skal altså 
ikke have dårlig samvittighed ove1~ 
at Naviair skal holde gang i en hel 
afdeling bare for VFR-trafik, for så 
længe der er flyvninger til og fra olie
boreplatformene, så er det ikke noget 
problem at forsvare, at vi i Danmark 
har noget så unikt som Copenhagen 
Information. 
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FOR TRAVLT? 

Copenhagen Information er kendt 
af alle VFR piloter i Danmark, men 
mange piloter undlader at kontakte 
Information på travle dage, og derfor 
spørger FLYV, om det ikke er meget 
rart for operatørerne på Copenhagen 
Information, at piloterne lader dem 
være i fred? 

"På ingen måde'; svarer Carsten 
Biener, og forklarer; at det gør livet 
meget nemmere for operatørerne, 
hvis alle piloter kalder op og får en 
transponder-kode. 

Alle? Også en pilot, der bare skal flyve 
fra f.eks. Kalundborg på Vestsjælland 
til Grønholt i Nordsjælland uden at 
komme i nærheden af kontrolleret 
luftrum? 

"Absolut" svarer Carsten Biener, og 
viser, hvordan luftrummet ser ud for 
Informations operatører. "Når vi ser 
et fly på skærmen, der har transpon
deren t ændt , så kan vi kun s~ at 
der er et fly, og i hvilken retning det 
bevæger sig. Vi kan også se en højde
udlæsning - hvis transponderen har 
Mode C - men vi må ikke bruge den 
højde,Jør vi har givet luftfartøjet en 
individuel transponderkode, 09 fået 
verificeret, at den højde vi kan se på 
radaren er den samme, som den højde, 
piloten siger, han ligger i. Og for at 

kunne give korrekte trafikinformatio
ner, skal vi jo kende flyenes højder" 

Men hvad med fly, der ikke har tændt 
transponderen, kan I se dem? 

"Stort set ikke,Jordi vi kun i meget 
begrænset omfang får signal fra 
primær-radarer, så hvis et fly har en 
transponder, så gør det livet meget 
nemmere for os, hvis transponderen er 
tændt, 09 piloten kalder os op for at få 
en squawk-kode''. 

Men er det ikke bøvlet på travle dage, 
når en masse fly kalder op, og kan 
operatøren håndtere det? 

"Det er aldrig bøvlet for os at pilo-
ter kalder op, for vi er jo ansat til at 
besvare opkaldene 09 servicere pilo
terne, 09 når der bliver for travlt for 
en enkelt operatør, åbner vi bare en 
position mere, 09 det er ekstremt sjæl
dent, at alle fire positioner er i brug 
samtidigt''. 

OK, hvis I gerne vil servicere, og pilo
terne vil gøre livet nemmere for Jer; 
er der så noget, vi som piloter kan 
gøre for at lette Jeres arbejde? 

'ja, 1 kan sende en flyveplan" 

Ja, men en flyveplan på en sommer
dag, hvor man lige får lyst til at flyve 



r n tur omkring flagstangen, er <let 
ikke overflødigt pres på Jeres res
sourcer? 

"Ikke for os,for det gør det så meget 
nemmere for operatørerne, at de får 
en strip med informationer om, at 
et fly skal i luften, for det sparer en 
masse tid på radioen, hvis vi kan slippe 
for at spørge om flytype, start og lan
dingssted, type og personer om bord''. 

Men en flyveplan er ikke til at sende 
alle steder fra, fo r der er jo ikke 
mange steder med en fax, og mange 
steder er der ikke en computer med 
internet? 

'ja men så er I altid velkomne til at 
ringe til briefingen på 3247 8272 og 
afgive en flyveplan, det er derfor vi 
er her, og vi vil så gerne give Jer den 
bedst mulige service''. 

Så man skal med andre ord slet ikke 
være bekymret fo r at forstyrre jer 
unødigt? 

"Nej alle piloter er så hjerteligt vel
komne til at kontakte os,for vi er her 
for at servicere og vil bare gøre det så 
godt, som vi overhovedet kan''. 

Men hvis I nu har travlt, og man er på 
vej ind for at lande på en ukontrol
leret flyveplads, og det ikke er til at 

komme igennem på radioen, for at 
afmelde transponderkoden. Skal man 
så bare skifte t il 7000 og forlade fre
kvensen og gå ud fra, at I nok regner 
ud, at man er smuttet, eller skal man 
ringe t il Jer? 

"Ligesom man siger "goddag'; er det 
også godt airmanship at sige "farvel" 
for, hvis et flys signatur pludselig æn
dres fra /eks. 4703 til 7000, så ved 
vi jo ikke hvorfor. Når vi sidder ved 
radaren, har vi en strip til hvert fly, 
og har vi en strip, der ikke er afmeldt 
korrekt, så skal vi til at tage stilling til, 
hvad vi skal med den." 

Men hvis der er så travlt, at man ikke 
kan komme igennem på radioen? 

Ja, men er det en af de sjældne gange, 
hvor det ikke kan lade sig gøre, så er 
det en god ide lige at ringe og sige 
farvel, når man er landet. Der sidder 
personale klar til at tage telefonen, 
og det er rarest at få afsluttet en strip 
med, at vi ved hvad der blev af flyet" 

Så, altså helst få sagt farvel, enten på 
radioen eller ved at ringe? 

Ja,fordetgør, atvi er sikre på at vi får 
afsluttet flyvningen og arkiveret strip
pen korrekt, og hvis der er tale om en 
flyvning på flyveplan, så SKAL vi sikre 
os at flyveplanen bliver lukket enten i 

Billedtekster: 

1:Udsigten fra Kastrups nye kontroltårn. 
2:Det nye tårn 
3:Udsigten fra det gamle tårn 
4:/nteriør fro det gamle tårn. Bemærk at 
udstyret stadigt er operationelt. (Nix pille!) 

luften, eller ved at piloten ringer til os 
og lukker flyveplanen . 

Sker det ikke, at en pilot glemmer at 
lukke flyveplane i luften eller glem
mer at ringe efter at være landet? 

-

'jo, det sker af og til, og derfor er der 
en rubrik på flyveplanen til pilotens te
lefonnummer, så vi kan ringe og høre, 
hvorfor flyveplanen ikke er lukket." 

Men hvis så piloten har glemt at 
skrive telefonnummer og efter lan
ding glemmer at r inge og lukke flyve
planen efter at være landet på Anholt 
eller Læsø eller en af alle de mange 
andre øer eller små flyvepladser på 
fastlandet, hvad gør I så? 

"Hvis flyet er på flyveplan, og vi har 
mistet radarkontakt, og vi ikke har 
hørt noget fra piloten efter et kvarter 
efter forventet landing, så beder ope
ratøren sin supervisor tage stilling til 
om SOK skal alarmeres, eller vi kan ve
rificere at flyet er landet i god behold''. 
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Så en glemsom pilot kan risikere at få 
sendt en helikopter på vingerne? 

'Ja, hvis vi ikke på anden måde kan 
finde flyet eller piloten, men det vil 
først ske efter, at vi har prøvet at ringe 
til flyvepladsen, eller vi har fået poli
tiet til at køre til flyvepladsen for at 
se, om det savnede fly er landet eller 
styrtet ned." 

Så hvis man lander på en øde flyve
plads og krøllP.r flyP.t 11nrlP.r l,mrline, 
så kommer der hjæ lp? 

Ja - hvis du har sendt en flyveplan -for 
vi SKAL sikre os, at et fly på flyveplan 
er landet. 

FROKOST-MØDE 

Da de fleste spørgsmål er besvaret, 
og der er taget nok billeder til FLYV, 
er det tid til, at Carsten Biener a fle
verer dagens gæst tilbage til Camilla 
Hegnsborg, hvilket vi har aftalt at 
gøre i Naviairs kantine. Under fro
kosten er der tid til at få afklaret de 
sidste spørgsmål. 

Et a f spørgsmålene går på, om det er 
bedst at beholde transponderkoden 
i tilfælde af en situation, der kræver 
at man kalder MAYDAY, eller man 
med det samme skal skifte til 7700, 
hvis man kommer i en nødsituation. 
Til det svarer Carsten Biener, at det 
vigtigste er at kalde MAYDAY, for så 
snart Copenhagen Information mod
tager et MAYDAY, så har de en masse 
procedurer, de helt automatisk sæt
ter i gang. De kalder på assistance, 
informerer deres supervisor, starter 
print out af position, og finder ud af, 
hvordan vi bedst kan hjæ lpe den nød
sted te. Når transponderen æ ndres t il 
7700, skifter label, og spor på skær
men, [d1 ve Li l l'ØLI. 

Et andet spørgsmål går på, hvad 
Information kan hjælpe med, hvis 
en pilot roder sig ud i halvdårligt 
vejr. Til det svarer Carsten Biener, at 
Information altid kan læse seneste 
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TAF og METAR op for en pilot, men 
at de også kan kikke på DMls hjem
meside, hvor de seneste billeder fra 
DM Is vejr-radar kan ses. Derudover 
kan Information ringe til DM! og få 
vejroplysninger, som kan videregives 
til en pilot. Ofte kalde r Information 
a ndre fly i nærheden, for at få helt 
aktuelle vejrinformatione r, og piloter
ne er utroligt gode til at hjæ lpe med 
vejrobservationer. 

F:t <;irl<;tP <;pøre<;m!\l går på, hvor 
meget Information gider høre på fra 
piloter, der f.eks. observerer olie på 
havet eller noget andet unormalt. Til 
det svarer Carsten Biener, at alle mil
jøobservationer er yderst velkomne, 
og dl Info1 malion meJ Jet samme vil 
videregive dem til f.eks. SOK 

På falderebet presser et allersidste 
spørgsmål sig på for, hvorfor lyder 
Information VEST på 129,475 så me
get anderledes end Information ØST 
på 127.075? Carsten Biener svarer, 
at det skyldes at VEST sendes fra to 
sendere to forskellige steder i Jylland, 
mens ØST sendes fra en sender, og at 
man kan få VEST t il at lyde som ØST, 
hvis den enes sP.nrl P.r koh]P.s 11rl. 

Mæt af informationer og god mad, 
takker FLYV Carsten Biener for snak
ken, og Camilla Hegnsborg gør klar til 
sidste punkt på dagsordenen: Besøg i 
det nye TOWER. 

At komme i det nye tårn er dog ikke 
helt ukompliceret, for gæster, der 
besøger Naviair, skal s ikkerheds
checkes, hvilket kun kan lade sig 
gøre ved at køre hele vejen uden om 
lufthavnen til indgangen ved Dra
gør, i stedet for lige at køre ad et par 
taxiveje og krydse et par baner. Sik
kerheJ schecke L ved Indgangen nær 
Dragør er det, der på diplomatisk 
dansk kan kaldes "grundigt", for på 
en skærm udenfor hegnet, skal gæ
sten taste en masse informationer 
og fotograferes, hvorefter værten 
får kørt s it lufthavnskort gennem en 

scanner. Efter at gæsten er accepteret 
og har fået udleveret midlertidigt 
adgangskort, skal gæstens midlerti
dige havnekort scannes sammen med 
værtens havnP.kort, Of, hvis m;:in <;k;:i l 
ind på lufthavnens områrle i bil, så 
skal bilens havnekort også scannes. 
Il vor for? F1 ble~ man Lil al spørge, 
men svaret er enkelt: Det handler om 
sikkerhed! 

BESØG I KASTRUP TOWER 
At komme i tårnet i en stor lufthavn 
som Kastrup er vel en drøm for de 
fleste piloter, og det er alt bøvlet 
værd. Fra tårnet er der en formidabel 
udsigt over hele lufthavnens område, 
hele Amager og det meste af det 
sydlige Øresund, og så er der masser 
af fly, skærme og elektronik, der vil 
kunne fylde en hel a rtikel i FLYV. 

FLYV LÆSERBESØG 

På spørgsmål om, hvorvidt flyve
lederne orker at få flere besøg, er 
svaret et ja, og vi aftaler at satse på at 
lave et læserarrangement for FLYVs 
læsere. På vej t ilbage til Naviairs 
domicil på Naviair Alle 1, drøfter vi, 
hvornår og hvordan og beslutter at 
t;:ilP<; VPrl i løhPt ::i f vi nteren for at 
planlægge et arrangement i løbet af 
foråret. 
Indtil da, skulle vi hilse fra flyvele
derne og sige, at de ofte kan give tilla
delse et "low pass", men at det gør det 
nemmere at få lov til det, hvis man 
slår på tråden i forvejen. At flyve lavt 
hen over Kastrup er efter sigende en 
sjov og spændende oplevelse, og så 
længe man ikke rører asfalten er det 
ganske gratis. Man kan også sagtens 
få lov til at lande og prøve lufthav
nens taxiveje, men det koster! Ifølge 
havnekontoret i Kastrup er prisen p.t. 
1703, 77 kr. for et mindre privatfly. 
Uanset, hvad man kommer flyvende i, 
kan man forvente en r igtigt god ser
vice, men for samme penge kan der 
besøges mange andre flyvepladser 
mange gange! + 



I 

t æJ Hanstholm 7 

(±} lufthavn 

Go-kartbane 

I forbindelse med Thisted 
Flyveklubs forestående 70 års 
jubilæum, gennemgik Egon 
Bjerre sine billeder og faldt 
over dette, som hon ville dele 
med FLYVs læsere. 
Bi/ledet er taget en aften i sep
tember 2008. Egon Bjerre vor 
efterfølgende i kontakt med 
www.storkene.dk som mener, 
at der kunne være tale om en 
svensk stork i transit. Storken 
spankulerede rundt i området i 
nogle uger. .. 
At flytrafik skulle være til gene 
for fuglelivet, er der åbenbart 
ikke belæ g for. 

FLYV NOVl::M13l::H 2013 39 



SPYE 
m året mødes medlem 

ion Karup for at nyde lyden af 
rter motoren og fyrer op i efterbræ 

På en regngrå lørdag morgen i slutningen af august mø
des medlemmerne af foreningen Draken Team Karup 
udenfor hovedvagten ved Flyvestation Karup. De venter 
forventningsfuldt på at blive lukket ind på det militære 
område, hvor de har fået lov ti l at holde to drager spær
ret inde i en hangar. De fleste af foreningens medlemmer 
kommer der kun sjældent, mens andre er mere aktive. 
Men til fælles har de, at de mindes de gode gamle dage, 
hvor det at opleve et Draken-fly i luften over Danmark var 
hverdag. 

Dagens højdepunkt er, at det pensionerede fly startes op, 
og at der lukkes op for gassen, så efterbrænderen får lov 
til at sende en flere meter lang flamme ud bag flyet, men 
inden da skal hele flokken samles til en briefing. 

Vi er vel omkring halvtreds flynørder, og efter briefingen 
bliver vi fragtet t il prøvestanden i forsvarets biler, så fly
vestationen slippet fut, dl J elldget e i civile biler farer vilJ 
på det store militære område. 

I løbet af en halv times tid er alle samlet omkring dra
gen, der skal brøle, og de deltagende veteraner går rundt 
omkring flyet, der står tøjret med svære jernkæder. Der 
bliver inspiceret, fotograferet og sparket dæk og fortalt 
anekdoter, imens de ansvarlige teknikere checker, at flyet 
er klar til det vi alle venter på. 
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Ganske uventet bliver FLYVs udsendte forsigtigt prikket 
på skulderen, og en af teknikerne spørger: "Vil du sidde i 
cockpittet, når den skal starte?'' 
"Om jeg vil" svarer jeg, og følger med hen til stigen, som 
jeg kravler op ad for dernæst at skrue mig ned i det ba
gerste cockpit, imens jeg bliver fulgt af op mod hundrede 
misundelige øjne. 
Et øjeblik senere ruller to af lufthavnens store brandbiler 
ind mod os, hvor de parkerer, så de kan komme hurtigt 
hen til flyet, hvis det skulle blive nødvendigt. Et øjeblik 
overvejer jeg, hvad "worst case scenario" mon kan være, 
men vælger at fokusere på det vigtigste, for de næste øje
blikke bliver sandsynligvis første, sidste og eneste gang, 
jeg sidder i en F-35 Draken, hvorfra der stikker en flere 
meter lang flamme. 

Et minuts tid senere sker det, alle venter på: Det eks
tremt giftige brændstof AUPIN ledes ind i motoren, hvor 
<lel anlændes, hvilket spooler motoren op, hvorefter der 
åbnes for det JET-brændstof, der skal holde motoren 
kørende. Jeg forventede en infernalsk larm, men måtte 
konstatere, at det egentlig ikke var så slemt inde i flyet, 
som det så ud til at være udenfor, hvor de fleste af tilsku
erne stod med fingre dybt i øregangene. 
Hvor lang tid der gik, fra motoren startede, ti l efter
brænderen havde spyet ild, og jeg fik lov til at kravle ud 
af flyet, e r svært at bedømme, men det var en kæmpe 



oplevelse. Heldigvis var der hrændstof nok til, at endnu 
en heldig gæst kunne få lov ti l at sidde i cockpittet, og 
sammen med alle de andre ti lskuere kunne jeg nyde synet 
af flamme og brølet af de mange t us inde hestekræfte1~ der 
nok hellere ville have været i luften, e nd bare at stå på 
jorden og trække i de svære kædec der forhindrede flyet i 
at komme op i s it rette element. 

Alting har en ende, og da den varme ende på dragen var 
kølet af, blev alle tilskuere fragtet tilbage til værksteds
bygningen, hvor der var fyret op i grillen og disket op 
med bøffe1~ pølser og kold kartoffelsalat. Mætte af god 
mad og drikke og med en svag hyletone i ørerne fortsatte 
de mange veteraner dagen med foredrag og historier om 
gode gamle dage. 

Tjae, hvad skal man sige . . .. læs mere på www.draken.dk 
og deltag næste gang hvis du får chancen! + 
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Denne gang med Susy Anderseni Danmarks første kvindelige luftkaptajn, 
der i Bo'erne ryddede forsider, fordi kvinder i mandeJobs var noget nyt. 

FLYV mødte hende i Sindal Flyveklub, hvor hun er næstformand. 

Hvor, hvornår og i hvad lærte du at 
flyve? 

Jeg lærte at flyve i 1978 hos Allerød 
Flyvecenter hos Bobby. Jeg skolede på 
Piper Tomahawk der er en ret ustabil 
flyvemaskine, der faktisk kan "tabe 
en vinge" gå i spind. Imens jeg sko
lede var der en ulykke i Sverige hvor 
en Tomahawk gik i spind og endte på 
ryggen, og ganske få sekunder senere 
også endte i jorden, fordi piloten ikke 
kunne få flyet ud af spindet. 
Den historie gav mig meget respekt 
for at flyve, men i stedet for at blive 
skræmt væk, besluttede jeg mig for 
at lære at håndtere en lignende si
tuation. Det gav mig virkeligt meget 
al få <let håndelag, og den viden om 
flyvning. 

42 FLYV NOVEMBER 20 13 

Hvad er den mest mindeværdige 
oplevelse i forbindelse med din 
skoling? 

Det er helt klart min soloflyvning en 
vinterdag i 1978. 
Sammen med en instruktør var jeg 
fløjet til Roskilde Lufthavn, og efter 
nogle landingsøvelser blev jeg sendt 
af sted på første solo. Som nævnt var 
det vinter, og på vej ud mod banen 
skred flyet af den glatte taxivej, og jeg 
måtte ud og skubbe flyet tilbage på 
taxivejen. 
Efter den lille ekstrnøvclsc fik jeg la
vet mine tre starter og tre landinger, 
hvorefter jeg samlede instruktøren 
op og fløj tilbage til Allerød. 

Hvad har du fløjet og hvad flyver 
dunu? 

Jeg har fløjet Piper Tomahawk alle de 
andre små Pi per og Cessna-maskiner. 
Da jeg fik mit erhvervscertifikat blev 
jeg tilknyttet MUK-AIR hvor jeg fløj 
firmaflyvning, og efter nogen tid hos 
MUK blev jeg anbefalet til ALK-AIR 
hvor jeg blev ansat som styrmand 
på Bandierande og omkring 1983 
blev jeg fastansat i ALK-AIR. Efter en 
måneds ansættelse i ALK-AIR blev 
vi købt af Maersk Air hvor jeg så fløj 
Bandierante mellem Esbjerg - Thisted 
og Stavanger. 

I 1 'J05 blev jeg ansal sum sly1 mand 
på Dash 7, og det er det bedste fly 
jeg har fløjet. Senere blev jeg så styr
mand på Boeing 737 -200 -300 og 
300 EFIS og så fløj jeg Fokker 50. 

I 1989 blev jeg kaptajn på Fokker 50, 
og jeg fløj tre år som kaptajn indtil 
jeg kom udfor en trafikulykke hvor 



BT. Lørdag d. 1. april 1989. 
Det var heldigvis ingen aprilsnar; 
Danmark havde /{Jet en kvindelig luftkaptajn. 

jeg fik "piskesmæld" der gav mig så 
store problemer med migræne at jeg 
blev grounded. Efter et stykke tid 
viste det sig at jeg ikke kunne få min 
medical, og jeg blev så pensioneret 
som 33 årig, efter at have fløjet tre år 
som kaptajn, og i alt nåede at flyve 
9.000 timer fra 1978 til 1992. Det var 
rigtigt ærgerligt! 

Hvilke fly ville stå i din drømme
hangar? 

Ja det er nok en DC3'cr eller også en 
Mustang. 
Min familie boede på Færøerne fra 
1955 til 1967 og mine første fem fly
velure var i DC3 fra Færøerne til Dan
mark, og det er simpelthen en fanta
stisk flyvemaskine. En Mustang måtte 
der nu også godt stå i hangaren, fordi 
den er fantastisk. 

FLYV februar 1990 
Maersk Airs Billund-Stavanger rute indvies. Det nævnes blot 
at Susy Andersen var kaptajn og Susi Christensen styrmand. 
Cabin attendants var Morten Jensen og Lars Ammekilde. 
Andre dele af pressen var betydeligt mere sensationslystne, 
hvilket fremgår af de næste sider. .. 

Bedste flyvetur nogensinde? 

Det var nok bagsædeture sammen 
med min amerikanske kæreste i 
Phantom og F15. Han var udstatio
neret i Tyskland, og dengang kunne 
piloterne af og til tage en gæst med, 
og derfor fik jeg en del ture indtil han 
styrtede ned. Det var et hårdt slag for 
mig, men det er en anden historie. 

Hvor er du med flyvning om 10 år? 

Godt spørnsm~l, fors~ Pr jPg fi4 JPg 
er nok herude i Sindal Flyveklub men 
nok ikke næstformand og jeg flyver 
nok heller ikke. Til den tid tager jeg 
nok bare med, når der er et ledigt 
sæde, og snakker radio, men jeg fly
ver ikke selv. 

Hvad er efter din mening de stør
ste udfordringer indenfor privat
flyvning lige nu? 

Det er at prisen er for høj både for 
benzin og så at der er kommet moms 
på alt der har med flyvning at gøre. 
Det gør at mange skifter til at flyve 
UL i stedet for "rigtige" fly. Jeg er dog 
ikke helt tryg ved at folk selv vedlige
holder flyene! 

Har du nogensinde fået skældud 
for din flyvning? 

Ja, men uberettiget, for jeg fik skyld 
for at stå på bremserne i forbindelse 
med landing, og det gjorde jeg ikke. 
Jeg råbte lidt af instruktøren, og så 
var den misforståelse afklaret. 
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Er der noget omkring din flyvning 
du skulle have indset noget tidli
gere? 

Jeg startede da jeg lige var blevet stu
dent, så jeg tror ikke jeg kunne have 
gjort noget anderledes. Jeg havde 
fuldtidsjob og gik til teori om aftenen, 
så næe egentlig ikke. 

Jeg var fuldstændigt fokuseret og 
havde villet være pilot siden jeg var 
9 år, selvom det var noget piger ikke 
kunne dengang i 1 % O'erne. Jeg VIL
LE dog være pilot , og havde viljen til 
at kæmpe mig igennem til målet, og 
det v;ir det hele værd. 

Du vinder 50 mio. i lotto. Hvad vil 
det gøre for din flyvning? 

Så ville jeg have en Mustang og en 
instruktør så jeg kunne flyve rundt og 
lave alt det sjove. 
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!(vinden 
ved 
pinden 

Marinens folk har en 
lang tradition for at 
strikke, men i luftfarts
kredse - og far pressen, 
var det åbenbart et 
særsyn ... 
ly/landsposten d. 25. 
oktober 1987 samt 
Ude og Hjemme 

Sust 'lndersen er Danmark, føl"'te l,-indeli•e 
lraftJflY'er. Ilw1 har betalt 350.000 "1-on~r 
for Hil p1lotuddanne)!lr Of! rr nu ,l,rr--hT-
mand ho, '!aer,.k Air. · 
Af Knud Sunesen 

Den 2.1-in,:e SJzllrnd~r Sus, .. 
1 • knndtlir~ Jrt-pilct a 1 .. · ::::~~= COCQ.:: ....... 

Har du nogensinde skadet et fly? 

NEJ. Det har jeg andre til at gøre. Vi 
holdt en gang i udenrigs en Sankt 
Hans aften og havde kaldt at vi var 
klar til at få passagerer om bord. Så 
lød der pludselig et brag fordi en 
mand var kørt ind i den ene vinge. 
Det er den eneste skade på et fly jeg 
har haft ansvaret for, men det var 
ikke min skyld. Ham der kørte ind i 
vingen havde været ansat en uge, og 
det var nok den karriere. 
Det var i øvrigt smadder ærgerligt, 
at flyvningen måtte aflyses, for vejret 
var superflot og vi skulle have set bål 
over Danmark på vej til Esbjerg. 

Har du en yndlingstur? 

Jeg kan godt li' at flyve til Caribien el
ler Thailand fordi der er varmt, men 
at flyve i Europa er nu også helt fint. 

16. december 1987 

Jeg kommer i tanke om en helt fanta
stisk tur, engang hvor jeg fløj engang 
med reservedele til Tyskland. På en 
del af de ture havde jeg Eva Kåås 
med, og jeg glemte helt at s ige at jeg 
lærte Eva at kende da jeg skolefløj fra 
Allerød Flyveplads. 
På turen til Tyskland forløb som det 
skulle og vi landede som planlagt. Da 
vi landede blev jeg spurgt om vi hav
de tilladelse til at flyve ind i en særlig 
zone i tysk luftrum, som vi var fløjet 
igennem. Det viste sig at være en ret 
a lvorlig forseelse, og jeg fik at vide at 
den sidste der havde gjort det, havde 
fået en bøde på 25.000 D-mark. Som 
nævnt var Eva Kaas med på turen, og 
på en eller anden forunderlig måde 
fik hun snakket os ud af episoden, så 
vi slap med en løftet pegefinger. Det 
var en skøn t ur, og det var altid her
ligt at have Eva med. 



Som kvindelig pilot i en mandsdomineret 
verden, kunne man komme ud for lidt af 
hvert. Susy skulle en gang flyve med en flok 
springere, som ville tage lidt gas på hende. 
Da Susy vendte sig om for at give dem 
tilladelse til at springe, var de ikke iført 
andet end deres faldskærme. 
De sprang som Vorherre havde skabt dem, 
så det har nok været en kold tur ned ... 
"Ung 83" d. 26. maj 1983 

En anden tur hvor Eva var med, var 
op til Skellefteå i Sverige. Jeg kan hu
ske at vi stille og roligt fløj af sted og 
at vi nød synet af de svenske skove 
og søer. Eva sad bag i flyet og jeg var 
overbevist om, at hun sad og slap
pede af. Pludselig lød det fra Eva: "ÅH 
gud Susy" og jeg blev stiv af skræk, 
fordi jeg troede Eva havde opdaget 
et eller andet der var galt med flyet. 
Det næste hun sagde var så: "Du har 
et gråt hår", og da det gik op for os 
at hun havde været ved at skræmme 
livet af mig, var vi helt færdige af grin. 
Sådan var Eva, og sådan er hun jo nok 
stadigvæk! 

Hvis du kunne skifte livsbane eller 
karriere hvad ville du så gøre? 

Det var jeg nødt til og jeg blev tvun
get til at skifte livsbane. Da jeg ikke 
kunne flyve mere uddannede jeg mig 
til krystalhealer og NLP master og er 
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clairvoyant. Det er noget lidt andet 
end at flyve som kaptajn, men spæn
dende. 

Kan du reparere et fly? 

Det kunne jeg nok før i tiden ligesom 
jeg ordnede mine biler, men det har 
jeg ikke gjort i mange år. Når radioer 
blev varme, eller et fly ikke ville star
te kunne jeg mange gange løse pro
blemerne uden at der skulle tilkaldes 
mekaniker, og det gav jo lidt respekt 
blandt de andre piloter. 

Hvilken person indenfor flyvning 
beundrer du mest? 

Hende pllolen der fløj jagerfly. Jeg 
kan ikke huske hvad hun hedder, men 
la' os finde ud af det, og ta' så og skriv 
en artikel om hende! 

Sikke en tøsedreng ... 
Århus Stiftstidende d. 18. februar 1990 
Journalisten reflekterer over, at hans 
16-årige sidemand slet ikke finder det 
bemærkelsesværdigt at begge flyets piloter 
er kvinder. .. 

Hvor mange timer har du og hvilke 
certifikater og ratings? 

Som nævnt nåede jeg godt 9000 ti
mer og havde PPL, CPL, IR ATPL og 
rating som B737 styrmand, skipper 
på Fokker 50. 

Hvem synes du skal have 
Luftposten næste gang? 

Louis Rovs Hansen. Han er en spæn-
dende pilot! + 
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OSCAR YANKEE AF: LARS FINKEN - LARS@FINKENWEB.DE 

OY-CHI ATR 42-500 1999 603 3.10.2013 ICAl P /S, Vejle D-BTTT 

DY-EVN ATR42-300 1990 226 26.8.2013 Nordic Aviation Contractor (Ireland) Ltd, c/o F-GKNB 
Billund 

OY-HHI Eurocopter AS 35083 Ecureuil 2013 7440 16.9.2013 Greenlandeapter A/S, Tasiilaq F-WWXI 

OY-HPN Rotorway Exec 162F 2013 2010-05/7010 25.9.2013M Klaus Nissen, Tønder ( +4) (midi. reg.) 

OY-HPS Rotorway Exec 162F 2013 2011-04-6826 30.8.2013M Henrik Nikolaj Friis, Glumsø (midi. reg.) 

OY-HTJ AgustaWestland AW139 2008 31121 2.9.2013 Bel Air Aviation Invest A/S, Holsted 1-AWTD 

OY-KAT Airbus A320-232 2007 3192 5.9.2013 SAS VT-INK 

OY-KAW Airbus A320-232 2006 2817 1.10.2013 SAS M-ABFP 

OY-NBS(2) Pilatus PC-12/47E 2009 1179 4.10.2013 Air Bos ApS, Frederiksberg C-PCNG 

OY-RCI Airbus A319-112 2009 3905 4.10.2013 Atlantic Airvvays, Faroe Islands, P /F, Sørvågur SX-OAJ 

OY- Type Dato Ny ejer/bruger Tidligere ejer/bruger 

OY-ALL DHC-1 Chipmunk Mk.22 7.8.2013 Blue Sky Aviation v/Palle Nørby Kim Frandsen, Jægerspris (+1) 
Christensen, Kolding 

OY-AOL S.A.I. KZXMk.2 23.8.2013 Fonden Danmarks Flymuseum, Skjern Danmarks Flymuseum, Skjern 

OY-BBS Piper PA-28-lBOC Cherokee 9.9.2013 UAB Ekoangarai, Vilnius, Lithauen Benny Kjær Rasmussen, Slagelse 

OY-CHP Diamond DA 40D Star 22.8.2013 Kobbelgaard Flying v /Hans Peder Hans Peder Kobbelgaard, Aalborg 
Kobbelgaard, Aalborg 

OY-ECH de Havilland D.H.82A Tiger Moth 23.8.2013 Fonden Danmarks Flymuseum, Skjern Danmarks Flymuseum, Skjern 

OY-GUL Champion 7ECA Citabria Aurora 26.8.2013 Lars Wildenschild, Vejen Kim Fast, Billund 

OY-GVD Piper PA-32RT-300 Lance II 27.9.2013 Steff Aviation ApS, Otterup Company Flight K/S, Ålbæk 

OY-HLG Robinson R44 Clipper II 19.8.2013 Michael Toft Andersen, Holbæk Michael Høyer Rasmussen, Odense 

OY-HRG Robinson R,J"-J.. Clipper II 23.9.2013 Michael llenriksen A/S, Farum JJO Invest ApS, Give 

OY-JCF Piper PA-34-220T Seneca 5 27.9.2013 Steff Aviation ApS, Otterup Nordisk Flyhandel ApS, Ålbæk 

OY-KBX Schempp-Hirth Discus 2cT 26.8.2013 Nordsjællands Svæveflyveklub, Gørløse Klaus Thorsen, Kgs. Lyngby 

OY-LHK Diamond D 42 Twin Star 22.8.2013 Kobbelgaard Flyingv/Hans Peder Hans Peder Kobbelgaard, Aalborg 
Kobbelgaard, Aalborg 

OY-LYR Diamond DA 40D Star 22.8.2013 Kobbelgaard Flying v /Hans Peder Hans Peder Kobbelgaard, Aalborg 
Kobbelgaard, Aalborg 

OYMKX Rolladcn-Schncider LSl-c 27.0.2013 Mm len Hoet.:k Pelersen, .Sønderborg Parcon 2000 Ap~, Aalborg 

OY-PHD Piper PA-46-SOOTP Malibu Meridian 9.8.2013 PHD AIR ApS, Roskilde Hammer Sørensen Holding A/S, 
Roskilde 

OY-PRB Piper PA-28-140 Cherokee 30.9.2013 Lars Thomsen, Ebeltoft Jesper Kaag Andersen, Grenaa 

OY-RJC Bombardier Regional Jet Srs.100 9.10.2013 Cimber A/S, Sønderborg KAl P /S, Vejle 

OY-TOU Piper PA-28R-200 Arrow II 12.9.2013 Claus Fritz Buhrmann, Silkeborg RO. Ejendomme ApS, Herning 

OY-XKW Schleicher ASW 20L 5.9.2013 Jørgen Legind-Hansen, Taastrup ( + 1) Jørgen Legind-Hansen, Taastrup (+2) 
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OY-BFE Cessna 182P Skylane 30.9.2013 Jesper Rosenberg, Odder Solgt til Serbien 

OY-BJO Piper PA-28RT-201T Turbo Arrow 28.8.2013 John Sli i Han,en, bhøj Solgt til Østrig 

OY-CArt SOCATA TB 10 29.8.2013 CopenhJgen AirTaxi A/S, RoskildP. Solgt til Ru sland 

OY-CFW Cessna 1828 15.8.2013 EAE v /Jakob Nordgarden, Vadum Solgt til Ru mænien 

OY-CHI ATR42-500 8.10.2013 KAl P/S, Vejle Udlejet til Colombia 

OY-CIM ATR 72-212A 2.8.2013 Danske Aviation Group Ltd, Wayzata, MN, USA Solgt som EC-LYJ 

OY-CIU ATR42-300 10.10.2013 Danish Air Transpor t Leasing A/S, Vamdrup Solgt til Ca nada 

OY-CTR Piper PA-31-310C Navajo 26.9.2013 Frans Pind, Nuuk So lgt ti l Canada 

OY-EGZ Cessna F.172H Skyhawk 26.8.2013 Peter Bak, Nørager ( + 1) Solgt som G-CIBB 

OY-ELY Cessna 550 Citation li 9.10.2013 Jetplane Corporation ApS, Billund Solgt som 9 H-LEO 

OY-MXR Glaser-Dirks DG-400 26.9 .2013 DG-400 Gruppen Arnborg, Ga lte n Solgt til Sverige 

OY-RJD Bombardier Regional Jet Srs. 100 4.9.2013 Nordic Aviation Capital A/S, Billund Hugget op 

OY-RJE Bombardier Regional Jet Srs. 100 4.9.2013 Nordic Aviation Capital A/S, Billund Hugget op 

OY- RJF Bombardier Regional Jet Srs. 100 4.9.2013 Nordic Aviation Capita l A/S, Billund Hugget op 

OY-SDX SZD-55-1 9.9.2013 Søren Heerfordt Danielsen, Glamsbjerg Solgt til Polen 

OY-YAM IAl-1125 Astra SPX 24.9.2013 Execujet Europe A/S, Roskilde Solgt som N760JR 

www.scantech.aero/ info@scantech.aero / + 45 96 78 02 00 
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Luftfartforsikring 
der dækker din type 
Individuel behandling og sikkerhed kommer ikke uden 
erfaring. QBE er gennem 120 år vokset t il at være et af 
vP.rrlfms ?!\ størstP. fon,ikring,;<,P,l,;k,ihP.r mP.rl ,iktivitP.tP.r i 
45 lande. Det er vores kunders garanti for sikre produkter. 

Som specialister i luftfartforsikring kan vi også rådgive dig, 
så vi sammen finder den løsning, der dækker dit 
forsikringsbehov. 

Kontakt QBE 
- din solide partner! 

www.qbenai.com 

0 
QBE 

OBE lnsur.:ance (Europe) U m ited, dam;,k f ilial • Telefon: +45 33 45 03 00 • E-mail: info@dk.qbe.com 

----
PiperWarrior (t unet I 60HP) udlejes fra 
Kalundborg Flyveplads. 
Kontakt Kalundborg Aviation for pris mv. 
59291 326 - aviation@mail.dk 

Kalundborg Aviation tilbyder vedligeholdelse og 
reparation af en- og to-motors stempel motor 
fly. 
Vi har EASA Part- 145 maintenance & CAMO 
godkendelse samt en national godkendelse til 
reparation af Annex li fly 

IS!j;i~UNDBORG 
L/{f1VIATION 
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FLYVEPLADS SÆLGES! 
600 meter lang start og landingsbane omkranset 
af næsten 20 hektar hede, nåle- og birkeskov med 
gode jagtmuligheder, samt hangar til 5-6 fly og 
et velholdt, hyggeligt og lunt Panbo træhus fra 
1978. Sælges for 2.995.000 kr. eller højeste bud. 
(Vurdering 3,~ mio.) 

Ejstrupholm flyveplads ligger i midtjylland, ca. 1 S 
km syd for Ikast og 25 km nord for Billund. Det er 
umiddelbart vest for isens hovedsti lstandsl ine fra 
sidste istid, hvilket giver mulighed for nogle meget 
varierede og flotte flyvninger, uden at flyve særl ig 
langt. Østpå er der 5 min flyvning ti l søhøjlandet, 
hvor en spredt mosaik af søer, giver mulighed for 
at nyde synet af de kla re søer i Danmarks største 
sammenhængende skovområde. Vestpå er der 
det flade land, hvor agerbrug med læbælter 
og langt mellem byerne er det karakteristiske 
landskabsbillede der møder en under en flyvning. 
Pladsen ligger ca. 0,9 NM (dvs. ca. 1,5 km) nordvest 
for Ejstrupholm by. 

Ring for yderligere information : 
21 188089/75772186 

AEROCLEAN 
Aircraft painting 

0049/4841 /935588 
aeroclean-husum(@freenet.de 

www.aeroclean-nusum.de 



GENERALSEKRETARIAT 

Kongelig Ddnsk J\eroklub 
Lufthavnsvej 28 
DK-4000 Roskilde 
29 90 59 00 

Hjalmar Nielsen, formand 
Telefon 20 22 58 94 
e-mail: hjalmar<a>mail.dk 

Generalsekretær: Anders Madsen 
E-mail: kda@kda.dk 

Sekretariatet er åbent: 
Mandag-torsdag 12.30-16.00, 
Fredag er sekretariatet lukket. 

Biblioteketet er åbent: 
Mandag-Fredag 9.00-16.00 

KDA'S BESTYRELSE 
Hjalmar Nielsen, formand 
Telefon 20 22 58 94 
e-mail: hjalmar<a>mail.dk 

Per Wistisen, næstformand 
telefon 98 18 43 16 
e-mail: perwistisen<a>stofanet.dk 

Jørgen Mouritzen 
Miljø- og flyvepladsudvalg 
telefon 40 500 555 
e-mail : mou<a>mou-pr.dk 

Michael Olesen 
telefon 97 32 33 88 
e-mail: mo<a>paraglideren.dk 

Palle J. Christensen, Luftrumsudvalg 
telefon 86 67 40 48 
e-mail: pallejc<a>mail.dk 

Lisette Bertelsen 
PR- og Kommunikationsudvalg 
telefon 20 92 15 00 
e-mail: lisette_sb<a>hotmail.com 

1. suppleant: Jacques Johsman 
(indtri'idt i bc5tyrcl5cn 8. juli 7013) 
2. suppleant: Ole Kobberup 

DANSK BALLON UNION 
Henning Sørensen 
Kronhjortvej 4, 8270 Højbjerg 
Telefon: 86 27 66 63 
www.ballonunion.dk 
E-mail: formand@ballonunion.dk 

DANSK HANGGLIDING 
OG PARAGLIDING UNION 
KDA-huset 
Lufthavnsvej 28 
DK-4000 Roskilde 
Telefon 29905900 
www.dhpu.dk 
E-mail: dhpu@dhpu.dk 

DANSK FALDSKÆRMS UNION 
Idrættens Hus, 
Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 
Telefon: 4326 2777 
Telefax 4343 0345 
www.dfu.dk 
E-mail: dfu@dfu.dk 

DANSK KUNSTFLYVER UNION 
Morten Hartvig Hanesn 
Gundsølillevej 20, 4000 Roskilde 
Fif.: 21 33 05 79 
www.kunstflyvning.dk 
E-mail: 
morten.hartvig.hansen@mail.dk 

DANSK MOTORFLYVER UNION 
Formand: Knud Nielsen 86 23 16 52 
E-mail: elek@fiber.dk 
Sekretariat: Merete Strandberg 
Limfjordsgade 121, Gjøl 
9440 Åbybro 
Telefon : 78 78 21 90 
www.flyvdmu.dk 
E-mail: mail@flyvdmu.dk 

a I r e ,r 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholdtvej 10, 7400 Herning 
Telefon: 97 14 9155 (man-fre 10-14} 
Fax: 97 14 91 08 
www.dsvu.dl 
E-mail: dsvu@dsvu.net 

DANSK UL FLYVER UNION 
Formand: Hans Havsager 
Telefon: 46 48 06 08 

Sekretariatet: Dagmar Skov 
GI.Kirkevej 1, Tiset, 6510 Gram 
Tirsdag og torsdag 17:00 - 19:00 
Onsdag og fredag 13:30 - 16:00 
Telefon: 74 82 20 21 
Fax: 74 82 24 00 

www.dulfu.dk 
E-mail: dulfu@dbmail.dk 

KZ & VETERANFLY KLUBBEN 
Formand: Bent Esbensen 
Telefon: 50 99 70 07 
E-mail: besbensen@gmail.com 

Sekretær: Henrik Gabs-Pedersen 
Telefon: 20 68 15 85 
E-mail: gabs-pedersen@privat.dk 

MODELFLYVNING DANMARK 
Formand: Allan Feldt 
telefon: 86 13 4140 
Sekretariat: Marttin Stuart Nielsen 
Kirkeskovvej 1, Bjælkestrup 
4660 St. Heddinge 
Telefon: 86 22 63 19 

www.modelflyvning.dk 
E-mail: info@modelflyvning.dk 

+ 



FLYVESKOLERNE 

---= 

benair 
I vores JAR-FCL godkendte 
flyveskole i Stauning tilbyder vi: 

Privatflyvercertifikat 
• Erhvervscertifikat 
• Instrument-uddannelse 

Nat VFR 
• Radio certifikater 
• Ratings på Fairchild SA 227, Let 410, Short 50-60 

og Cessna Single Engine Turbine 

BenAir A/S 
Stauning Lufthavn • 6900 Skjern • +45 96 81 44 44 

www.benair.com • info@benair.com 

KoldingEgnens Lu~havn / Vojens Lufthavn 
Tlf: 5323 I 060 / Fax: 7353 3183 

www.c1imb2.dk/ Mail: jas@climb2.dk 

BILLUND 

AIRCENTER~ 
INTEGRERET OG MODULAR. TEORI OG SKOLING 

- ALLE UDDANNELSER 
TIL FLYVEMASKINE OG HELIKOPTER 

Billund Air Center A/5 
Stratusvej 15 • DK-7190 Billund • Tlf. 7533 8907 

Fax. 7535 3966 • bac@bil1undaircenter.dk•www.billundaircenter.dk 

DE ANVENDTE BOGSTAVER BETYDER UDDANNELSETIL: 

•• Heliftight.dk 

li 
HELIFLIGHT.DK TILBYDER UDDANNELSE PÅ 
HELIKOPTER AF TYPEN ROBINSON 22, 
ROBINSON 44 OG EUROCOPTER 120. 

Undervisningen varetages af professionelle 
piloter med baggrund i forsvaret og kornmer·
cielle flyveselskaber. 

Heliflight.dk ApS 
Hangarvej H-11 • DK-4000 Tune Roskilde • +45 7022 52.60 

kontakt@hetiflight.dk • www.helitlight.dk 

Greybird Aviation College ti lbyder PPL til 
fly og helikopter samt efteruddannelse: 

Træningsfiyvning 
Bridgekursus 
Proficiency check 
VFR-NAT 
Halehjulstræning 
N-BEG dansk radiocertifikat 
BEG Engelsk radiocertifikat 
Kone-flyve-kursus 
Kunstflyvning og spinkurser 

www.greybird.dk • Tlf.: 70 770 I I 0 
Mail: info@graybird.dk 

IKAROS FTO 

TI LBYDER: 

• PPL Teori 
• Skol ing til PPL og CPL 
• Skoling til SE og M E klasserettighed 
• Skoling ti l SE og ME instrumentrettighed 
• Skoling til natrettighed 
• Skoling til instruktørrettighed 
• Proficiency Check SE og ME VFR 
• Proficiency Check SE og ME IFR 
• 12. time 
• Træning i Full Motion Redbird Simulator 

Roskilde Lufthavn • Tlf.: 46 14 18 70 

PPL ~ rrivdle PiluL Lice11ce • CPL - Currnnercial Pilul Licence • SE - Single Englne • ME = Multi Engine • PFC = Protrcrency lrarnrng • 
DIF = D ifference Training • IR = Instrument Rating • A = Aeroplane • H = Helicopter • JAR = Joint Aviat ion Requirements • 
FLC = Flight Crew Licence • FTO = FlightTraining Organisation • N -BEG = Nationaltbegrænset radiocertifikat • 
BEG = Begrænset radiocertifikat (engelsk) 
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November 

2. 

2. 

16. 

Fireworks Display- Lancaster Night Run, East Kirby, UK (www.lincsaviation.co.uk) 

Warbirds Downunder 2013, Tempora, Australien (www.aviationmuseum.com.au) 

Flyvehistorisk konference. Odense Universitet (www.dafu.dk) 

December 

8. Christmas Fly-in, Shoreham Airport, UK (www.shorehamairport.co.uk) ---------2014 

20.-25. Maj 

22. Juni 

14.-20. Juli 

Berlin Air Show, Berlin ExpoCenter Airporl (Sd1i.inefeldt), Tyskland 

Danish Air Show, Flyvestation Karup 

Farnborough Int'l Air Show, Farnborough, England 

Find mange flere Air Shows, fly-in og andre arrangementer i Sirius lnt'I Aviation lnsurance kalender 
og på www.european-airshow.com og www.eaa.org. 

Oversigten bringes uden ansvar for ændringer, aflysninger etc. 

HORN Aviation 

Per Horn, Gyvelvej 8, 1700 Thisted 
www.hornaviation.dk 
+45 23 720044 
E-mail: perhorn@hotmail.com 

~ 

FLYV NOVEMBER 2013 51 



CENTER AIR PILOT ACADEMV 
SKANDINAVIENS STØRSTE SKOLE FOR PROFESSIONELLE PILOTER 

LUFTHAVNSVEJ 44, 4000 ROSKILDE 
WWW.BLIVPI LOT.COM 
+45 46 19 19 19 

pilot acaden1y 





IKAROS FTO TILBYDER: 

• PPL Teori 
• Skoling til PPL og CPL 
• Skoling til SE og ME klasserettighed 
• Skoling til SE og ME instrumentrettighed 
• Skoling til natrettighed 
• Skoling til instruktørrettighed 
• Proficiency Check SE og ME VFR 
• Proficiency Check SE og ME IFR 
• 12. time 
• Træning i Full Motion Redbird Simulator 

IKAROSFLY 
Roskilde Lufthavn • Tlf.: 46 14 18 70 

Få svar 
på tit. 70201927 
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Flyforsikring 
Pilotforsikring 

Loss of license 
Hospitalsforsikring 

Ulykkesforsikring 
Rejseforsikring 

Hangar Keepers 
Bygningsforsikring 
Erhvervsforsikring 
Professionelt Ansvar 
Transportforsikring 

GASERVICE 

G.A. service t ilbyder alle former for flyvedligeholdelse og 
CAMO. Vi er i besiddelse af kompetencer og godken
delser til ;it udføre Base/Line vedligeho ldelse og CAMO 
på Pi per, Cessna, Beech, Zlin, Socata og Partenavia, en- og 
to-motors, samt både mindre og større struktur
reparationer. 
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Året der fløj! 

Omkring et årsskifte er det almin
deligt at se på året der gik, og at se 
fremad mod det nye år der tages hul 
på. 

I skrivende stund er det godt et år 
siden, at KDA's generalsekretær An
ders Madsen fortalte undertegnede, 
at bestyrelsen i KDA havde taget den 
kedelige beslutning at lukke FLYV. 
Og det er omtrent et år siden samme 
bestyrelse nikkede ja til et rednings
forsøg. 

At genoplive FLYV har givet en masse 
gode og sjove oplevelser. I januar 
kastede jeg mig hovedkulds ud i at 
layoute første FLYV i en prøveversion 
df pt ug1 dllllllel InDe~ign, og ud jeg 
stolt præsenterede mit første udkast 
for min første læser, fik jeg et rigtigt 
godt råd der ganske enkelt lød: "Det 
der, det sender du ikke til nogen!" 
Rådet fik jeg fra min søde kone, der 
antydede, at det nok var en god ide at 
spørge en ven til råds om fremtidig 
layout af FLYV. 

GennPm m;rnse !Ir h;ir jes h;ift et fan
tastisk samarbejde med fotograf Ca
sper Tybjerg, der afholder fotokurser 
på Samsø, og da jeg ringede til Casper 
for at få et godt råd, sagde han med 
det samme at bare skulle komme til 
Beder og få råd og vejledning af ham 
og hans kone Karina, der layouter 
de bøger Tybjerg Tekst og Foto laver. 
Inden vi havde talt en time om FLYV, 
tilbød Karina at hjælpe med layout, 
og Casper tilbød at bidrage med flotte 
billeder af F16 og fra sæl tællinger 

i Vadehavet. Næste udfordring var 
trykning, men det var nemt med et 
lokalt trykkeri på Samsø, og trykker 
Morten Christensen, der gav et godt 
tilbud! 

Inden første FLYV nåede i trykken, 
ringede Mikkel Palmbo og tilbød en 
artikel om gyrokopterflyvning i Is
land, og UL-piloten Jan Kofod Larsen 
sagde ja til at fortælle sin historie om 
motorstop og nødlanding på Samsø, 
hvorfra vi også fik en sjov historie fra 
snedkermester Henning Thomsen, 
der en gang i "gamle dage" fløj t il 
Libyen for at installere et bibliotek. 
Endelig takkede Torben Lauridsen 
ja ti l at fortælle sin historie om hans 
indsdts som frivillig på Ddnmdrks 
Tekniske Museum i Helsingør. 

Da første FLYV var sendt ud, r ingede 
Knud Larsen, der var redaktions
sekretær på FLYV fra 1997-98 og 
redaktør fra 1998-2010, og lilbød al 
bidrage med f.eks. "Kort sagt", og det 
har han så stået for i resten af 2013. 
Nogenlunde samtidigt blev jeg kon
taktet ;:if I ,;:irs Fin kf>n, rler tilhørl ;it 
samle informationer sammen til ny
heder om Oscar Yankee flyregistret, 
og pilot og flyveinstruktør Brian 
Pastoft fra Aarhus ville gerne fortælle 
sin historie om to færgeflyvninger 
med Britten Normann Is lander fra 
Nagasaki til Odense. 

Allerede få måneder efter beslutnin
gen om at genoplive FLYV blev taget, 
var der med andre ord kæmpe op
bakning til at holde liv i vores gamle 

Rune Balle 
Redaktør O d . 
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flyvemagasin, og resten af året gik 
slaw i slaw med masser af henvendel
ser om spændende historier og hjælp 
på alle mulige måder. 

En særlig stor tak skal gives til Claus 
Jensen, der tilbød at tage sig af salg 
og administration af FLYV. Selvføl
gelig med udsigt til at få løn for ar
bejdet, når FLYV får råd til det, men 
alligevel med ret beskeden betaling 
indtil videre. Uden Claus ville FLYV 
være væltet! 

En mindst ligeså stor tak skal gives til 
Eva Gaarden for at fortsætte det gode 
layout Karina havde sat på skinner. I 
hænderne på først Karina, siden Eva, 
er fLYV IJlcvcl cl rigligl flol mdgdsin, 
og jeg er stolt over at være gift med 
den ene af de to dygtige layoutere! 

Det nye år 2014 står for døren, og 
med et støt stigende antal abonnen
ter og en beslutning om at udgive 
FLYV hver anden måned i stedet for 
hver 6. uge, så skal det gamle ma
gasin fra 1928 nok overleve! På re
rl;:iktionen, i ;irlministrntionf>n os p;'i 
trykkeriet på Samsø gør vi i hvert fald 
hvad vi kan, og glæder os over alle 
de varmende, opmuntrende hilsener 
og rosende ord vi får. Tusinde tak for 
første år med FLYV. 

Vi glæder os ti l mange gode år frem
over! 

Rune Balle 
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af Knud Larsen I KDA 

DUBAI AIR SHOW 

Luftfartsselskaberne i United Arab Emirates købte dt 
ind under den afholdte luftfartsudstilling i Dubai. 
Det var flyfabrikkerne Boeing og Airbus, der fik opmærk
'>nmhf'rlf'n Rnrings kommende udgave af den store 
twin-aisle (to kabinegange) tomotorede Boeing 777 får 
betegnelsen 777X. Og den gik rent ind hos fire luftfarts
selskabec nemlig Lufthansa der bestilte 34, Etihad Air
ways 25, Qatar Airways SO og Emirates ikke mindre end 
150 fly. Den samlede værdi af disse fly beløber s ig til 95 
milliarder Dollars. 777X fås i to udgaver, en 777-8X og en 
777-9X. 777-8X konkurrerer direkte tned Airbus A350-
1000, mens -9X er i en større klasse. Afhængig af selska
bernes ønske til indretning vil -9X kunne have plads til 
over 400 passagerer og en rækkevidde på 8.200 nm. -8X 
er beregnet til 350 passagerer og en større rækkevidde 
på 9.300 nm, hvilket er omtrent halvvejs rundt om jorden. 
Motorerne vil være GE9X fra GE Aviation, mPns vingerne 
vil være helt af compositmaterialer med større spænd
vidde end den nuværende 777. 
I lighed med Boeing 787, der blev lanceret som 7E7 vil 
den kommende 777X på et passende navn. Produktion vil 
begynde i 2017 og første levering i 2020. 

Men det mindre luftfartsselskab flydubai holdt sig ikke 
tilbage med indkøb. Også her var det Boeing der fik kon
trakten hjem. Selskabet bestilte 100 Boeing T?,7 MAX og 
11 737-800 Next Generation. Her skulle guld-kreditkortet 
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også frem, idet regningen lyder på 11,4 milliarder Dollars. 
Flydubai bestilte i 2008 50 fly af typen Boeing 737-800 
Next Generation. 737 MAX er en videreudvikling af denne. 

Men Airbus gik heller ikke Lomhænuel hjem f1d Dubai. 
Selskabet solgte 142 fly og 18 andre i bestilling t il en 
samlet værdi a f 44 milliarder Dollars. Luftfartsselskabet 
Emirates, der var første kunde til Airbus A380, bestilte 
yderligere 50 A380. Selskabet Etihad bestilte 40 Airbus 
A35 0-900 og den lidt større A350-1000. Den nye udgave 
af A320, der kommer Lil al hedde A320neo bestilte man 
36 af samt en enkelt A330 fragtudgavP.. OP.rnrlover var der 
salg af et mindre antal fly til flere middelhavslande. 

VERDENSREKORD 

Verdens hurtigste civile jetfly har nu fået papir på værdig
heden. Cessna's Citation X har i oktober afsluttet en række 
hastighedsprøver sammen Federal Aviation Administra
tion (FAA). Resultatet blev maximum operation speed på 
Mach 0,935 (svarende til 536 kts og 993 km/t). Og Cessna 
fik et godt salgsargument: Brad Thress, senior vicepræ
sident for Cessna Business Jets s iger: "Vore Citation X 
kunder bliver glade for at eje verdens hurtigste civile fly". 
Citation X har en rækkevidde på 3.242 nm med plads til 
ni. Max. rejsehøjde er 51.000 fod. Det er to FADEC-styrede 
Rolls-Royce AE3007C2 turbo fan motorer, der leverer ef
fekt som verdens hurtigste civile fly. 



Boeing 737 er stadig verdens mest solgte passagerfly. 
Foto: Boeing. 

AKUTLÆGEHELIKOPTERE 

De fem danske regioner har valgt Norsk Luftambulanse 
AS som leverandør af de tre landsdækkende akutlægehe
likoptere. Selskabet skal stå for driften af alle tre danske 
akutlægehelikoptere fra den 1. oktober 2014. Helikop
terne placeres i Ringsted, Billund og Skive lufthavne. Det 
bliver fabriksnye helikoptere af type Eurocopter EC135, 
der er meget anvendt til formålet i andre lande. 
Norsk Luftambulanse AS begyndte flyvninger i 1978 og 
har stor erfaring med at flyve lægehelikoptere, idet de fly
ver otte af de 11 norske akutlægehelikoptere. Regionerne 
har afsat til 126, 7 millioner kr. årligt t il driften. 

Eurvwpte, EC135 e, valgt til am/Julancehelikopte,: 
Foto: Eurocopter. 

Boeing 777-BX og Boeing 777-9X var en salgssucces i Dubai. 
Foto: Boeing. 

SAS KØBER AIRBUS 

SAS anskaffer flere Airbus fly. Fra 2018 får selskabet le
veret otte fly af typen Airbus A350-900 XWB ( extra wide
body). Flyet har mere støjsvag kabine, større vinduer etc. 
Flyet har to motorer og der forventes 30% mindre brænd
stofforbrug. Antallet af A330-300 forøges med 4 fly af 
"Enhanced"-modellen, der har et nyt interiør og er mere 
økonomisk end den nuværende A330. 
For at komme udviklingen lidt i møde opgraderes de 
nuværende syv Airbus A330 / A340 med nye sæder i hele 
kabinen herunder sæder t il Business Class, hvor ryglæ net 
kan lægges helt fladt ned. Underholdningssystemet op
graderes til et nyt HD video-on-demand system (dvs. hver 
enkelt passager kan vælge sin egen film eller musik). + 
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MAF FLYVER FOR LIVET 
I 30 U-LANDE 
STOR DONATION 

I 2010 modtog MAF Danmark en stor 
donation på 4 mio. kr. til køb af et nyt 
nødhjælpsfly. Flyet - en GA8 Airvan, 
er leveret til operativ flyvning på 
Papua New Guinea, og er b levet navn
givet efter den danske donor. 

Flyet har fået den internationale 
registrering P2-MKK. De sidste to 
bogstaver er valgt i taknemmelighed 
og respekt for den danske donor Kirk 
Kapital", fortæ ller MAF Danmarks 
formand Arne Puggaard. 

GA8 Airvan er fremstillet af Gipps
land Aeronautics i Australien og ind
går i den flåde på 135 nødhjælpsfly, 
som MAF har stationeret i 30 ulande. 
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ET "TILFÆLDIGT" MØDE 

Historien starter en sommeraften på 
en P-plads ved en børneinstitution, 
hvor Kirk Kapitals bestyrelsesfor
mand, Casper Kirk Johansen, har 
hentet sit harn. H;rn rnr hPr Pil <;n;:ik 
med MAF's kasserer, Thorkild Vibe, 
der begejstret fortæller om MAr's 
flymission. 

Samtalen udvikler s ig, og resulterer 
i nogle møder, hvorefter Kirk Kapital 
først donerer 100.000 kr. til renove
ring af en airstrip på Madagaskar, og 
siden 4 mio. kr. til en GA8 Airvan. 

Tekst og Foto: Arne Puggaard 

KIRK KAPITAL 

Kirk Kapital A/S, som ejes af 
arvinger efter LEGO's grund
lægger Ole Kirk Christiansen, 
invPstern hl.a inden for 
flybranchen. Kirk Aviation 
A/S ejer således en flåde af 
fly, hovedsageligt bestående 
turboprop-fly fra fabrikan
terne ATR og Bombardier. 
Flyene leases til flyselskaber 
i det meste af verden gen
nem et tæt samarbejde med 
Nordic Aviation Capital A/S 
(NAC). 

Kilde: www.kirkkapital.dk 



"LEGO FLYET" 

PÅ SIN FØRSTE OPERATION 

Den 28. december 2011 gennemførte 
MAF-pilot Nick Swalm den første 
operative med "LEGO-flyet", som det 
populært kaldes. 
Flyvningen fra MAF-basen i Mt. Ha
gen, som ligger i midten af PNG's høj
land, gik t il en lavtliggende landings
bane kaldet Yambaitok og derefter 
rundt til tre landingsbaner i højlandet 
i Enga provinsen. 
Ved ankomsten til Iropeno holdt en 
lokal landsbyleder en officiel takke
tale, og fortalte de mange fremmødte, 
at det nye fly var en gave fra Dan
mark, hvor "LEGO-familien" havde 
doneret den til MAF. Befolkningen i 
dette isolerede bjergområde er meget 
taknemmelige for MAF's arbejde. 
MAF gør en stor forskel 
På turen fra Kompiam til Iropeno 
medbragte flyet nogle elever, som 

skulle retur til skolen i Yambaitok, 2 
patienter og 1 vagt samt en mor og 
hendes nyfødte baby. På turen tilbage 
var endvidere en chauffør fra hospi
talet i Kompiam, der fløj med MAF 
fordi broen mellem Kompiam og Mt. 
Hagen var styrtet sammen. 
På denne første arbejdsdag blev der 
således anledning til at transpor tere 
både gods og forsyninger, sundheds
personale, studerende, patienter, en 
chauffør og en nyfødt baby! 

P2-MKK I AKTION 

-Fortalt af MAF-pilot Matt Painter. 

Mens jeg foretog den daglige inspek
tion af P2-MKK i Kiunga, fik jeg et 
opkald fra MAF's Operations Manager 
om, at ikke bare en, men tre patienter 
i Erave havde brug for evakuering til 
hospitalet i Mt. Hagen. 

Erave i det sydlige Papua Ny Guinea 
(PNG) ligner de fleste andre højlands
samfund. For mange år siden blev 
landingsbanen brugt flittigt, men på 
det seneste er den blevet en smule 
glemt. 
MAF benytter mest landingsbanen 
til træning, der giver piloterne mu
lighed for at udføre landinger under 
vanskelige forhold i det berygtede, 
sydlige højlandsområde, hvor vejr
forholdene kan være særdeles ube
hagelige. 

Flying torlife 



Billedtekster: 
1: Fra indvielsen af P2-MKK på MAFs base i 
Papua New Guinea. 
2: De lokale flokkes om flyet v. Yambaitok. 
3: Pilot Nick Swalm med tre lokale kvinder 
ved Yenkis, PNG. Kvinderne er pyntede til en 
"brudepris-ceremoni" hvor en medgift byt
tes for den kvinde der skal giftes. 
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3-DOBBELT AMBULANCEFLYVNING 

Den dag fik jeg at vide, at en bro var 
skyllet væk efter to ugers usædvanlig 
kraftigt regnvejr over Erave, så derfor 
var disse mennesker helt afskåret fra 
omverdenen. Jeg blev bedt om straks 
at flyve til Erave og hente de tre pa
t ienter: 
Det var en kvinde, Freida, med fød
selskomplikationer. Hun havde behov 
for at blive overført til et sygehus, før 
en virkelig akut ambulanceflyvning 
blev nødvendig. 
En anden kvinde, Rose, var såret i 
hånd og arm som følge af s lagsmål 
under et stammeopgør. 
Endelig var der Luke, som blev trans
porteret til flyet i en trillebør. Manden 
havde en knust knæskal. Han var 
også indbla ndet i et stammeopgør. 

MAI:• - EN SIKKER FORBINDELSE 

Alle tre patienter havde hver deres 
personlige hjælper med. De er vigtige 
på sygehusene i PNG, da der ikke 
ydes nogen form for patientpleje, 
såsom madlavning, vask, skift af sen
getøj osv. 
- Da vi fløj ind over Mt. Hagen kigge
de Luke, den knæskadede mand, ud 
af vinduet og så ned på det bjergrige 

landskab under ham. For år tilbage 
ville afstanden have betydet mange 
dage til fods gennem den tætte regn
skov. Farlig, ikke kun på grund af 
det uvejsomme terræn, men også på 
grund af mulige stammerelaterede 
konflikter. Nu så han ned på den vej, 
som normalt var hans forbindelse til 
omverdenen. 
Men den sammenstyrtede bro betød, 
at Erave-folket endnu en gang fik 
brug for MAF som deres livline i nø
dens stund. 

HJÆJ.P TIJ, SELVHJÆLP 

I dette tilfælde sørgede The Evange
lical Church of PNG med nogle ekstra 
bidrag fra lokalsamfundet for finan
sieringen af flyvningen. Lokalsam
fundene forsøger ofte at hjælpe med 
at betale for en ambulanr.eflyvning, 
men mange kan ikke dække de reelle 
udgifter, og her gør MAF's tilskud ofte 
forskellen. 
- Takket være vores trofaste bidrag
ydere, kan de lokale kirker finansiere 
langt flere patient- transporter og 
ambulanceflyvninger, med de be
grænsede midler de ha r til rådighed, 
fortæller Arne Puggaard. 



GA8AIRVAN 

GAB Airvan er fremstillet af Gippsland Aeronautics i Australien. 
Det er et 8-personers specialbygget nødhjælpsfly, der er udstyret 
med en 320 hk motor med turbo. 
Flyet er meget fleksibelt, og kan hurtigt omdannes til ambulance
fly med 2 bårepladser eller til transport af ca. 800 kg gods. 
Flyet har en stor Iastdør til kabinen, der gør det meget velegnet 
til transport af bl.a. byggematerialer til sundhedscentre og skoler. 
Flyets ydeevne og konstruktion gør det velegnet 
til at betjene meget simple landingsbaner med græs og grus 
i vanskeligt tilgængelige områder. 
Se flere oplysninger på www.gippsaero.com 

GAB 
GAB-flyet P2-MKK er som skrædder
syet til at løse opgaver som den be
skrevne. Det er større end en Cessna 
206 og har plads til såvel en båre som 
fem siddende passagerer. Med sin 
turboladede motor er den velegnet 
Lil dl sldrl.e og ldnde i det bjergrige 
terræn. 
Sammenlignet med MAF's større fly 
er driftsomkostningerne forholdsvis 
lave. Det betyder, at udgiften til sådan 
en flyvning er mere overkommelig for 
dem, der skal betale. 

LILLE FLY - KÆMPESTOR INDSATS 

I første halvår af 2013 har MAF's 
P2-MKK Airvan gennemført følgende 
operationer: 
Fløjet 483 passagerer ind og ud af 
afsidesliggende områder 
Foretaget 430 flyvninger (247 flyti
mer) til isolerede samfundsgrupper 

Overført 41 patienter og deres pårø
rende til hospitaler (ambulanceflyv
ning) 
Transporteret over 9,5 tons føde
varer, byggematerialer, medicin og 
andet udstyr. 
rløjet med Sl lærere, studenter og 
deres familier (inkl. 1,2 tons under
visningsudstyr) 
Transporteret 26 sundheds
medarbejdere med 973 kg medicin 
og klinik udstyr 
Foretaget mange flyvninger for rege
ringer og erhvervsudvikling 

GA8 AIRVANS FORDELE: 

To sæder mere end sin nærmeste 
konkurrent (Cessna 206) 
Nem og billig at vedligeholde - så 
simpelt at det kan udføres i marken 
Meget nem cargo-adgang gennem 
stor glidende skydedør. 

Stort lastrum (1,2 meter højt, 1,2 
meter bredt og 2,2 meter langt) 
Let omstilling fra passager- til cargo
konfigurationer. 
Dokumenteret høj præstation i tropi
ske omgivelser. 
Fuldt korrosionsikret til barske mil
jøer. 
Bærer cirka 1 ton gods. 
Separate indgange for besætning og 
passagerer. 
fladt cargo-gulv for at lette gods
transport. 
Store dæk egnede til meget ujævne 
airstrips. 
Stort kabinevolumen for bedre pas
sager komfort. 
Medevac båre / kit til rådighed. 
Slow speed manøvredygtighed. 

SPECIFIKATIONER 

Kapacitet: 1 pilot, 7 passagerer; 13aga 
geboks: 200 kg; Brændstof: 3321 
Dimensioner: Længde: 8,95 m; Højde: 
3,89 m; Vingefang: 12,28 m. 
Vægt: Tom 1057 kg; maks. ved take
off: 1905 kg. 
Motor: Textron Lycoming TIO-540-
AHlA, 6 cylindre Turbocharged Fuel 
Injected Engine 320. 
HP 3-bladet Hartzell constant speed 
propel. 
Ydeevne: Startdistance: 380 m; Lan
dingsdistance: 155 m (ground roll) 
Stall hastighed: 97 km/t; Flyvetid på 
fulde tanke: 4,2 t; Stigeevne: 825 ft/ 
min. 
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Mission Aviation Fellowship 

MAF FLYVER FOR LIVET 

Mission Aviation Fellowship (MM') er en internationa l, 
fælleskirkelig organisation, som yder effektiv flytransport 
til nødhjælpsorganisationer, lokale kirker, hospitaler og 
missionsselskaber 
i de mest isolerede områder i 30 u-lande i 4 verdensdele. 

MAF har ca. 1.200 personer ansat som piloter, flymekani
kere, administrativt personale m.m. 

Hvert 3. minut døgnet rundt starter eller lander et MAF
fly et eller andet sted i verden for at bringe medicin, 
nødhjælp, læger, sygeplejersker, præster, missionærer og 
evangelister til vanskeligt tilgængelige steder. 

MAF's fly passerer over ørken, jungle, floder, bjerge og 
sumpe. Steder, hvor transport på landjorden er umulig el
ler meget besværlig og tidskrævende. Her er flyvning ikke 
en luksus, men en nødvendighed. 
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MAF blev startet i England lige efter 2. verdenskrig af 
kristne RAF-pilote1~ som havde været med på bombetog
ter ovn Tyskland. De mente, at flyvemaskinerne måtte 
kunne bruges til andet end at sprede død og ødelæggelse. 
De ønskede at "give evangeliet vinger" ved a t gøre en ind
sats for fattige mennesker i u-landene. 

MAF Danmark er en del af denne internationale organisa
tion, og har til opgave at indsamle penge og finde frem til 
personer, der har kald, evner og uddannelse til at løse de 
mange opgaver i MAF. + 



Støt MAF's flymission 
- bliv flysponsor! 

Har du 2,5 mio kr. til en nyrenoveret GAS Airvan? 

Næ, sikkert ikke - det er jo de færreste, der har råd til 
at investere i et fly. Derfor tilbyder MAF dig blot at købe 
en stump af flyet. Til gengæld vil du sandsynligvis aldrig 
komme op at flyve i dette fly, og du får det måske aldrig at 
se. Men din hjælp vil være grænseoverskridende. 

Køb et stykke fly, og lad MAF sa mle stumperne. 

MAF har brug for bedre fly til at dæ kke behovene i dette 
enorme la nd Pa pua Ny Guinea, og i MAF Danmark har vi 
sat det mål i 2014 at skaffe pengene til et ekstra GAS fly. 
Vi tilbyder dig at købe en bid af dette fly. 
Lyder det interessant? 
Så klik ind på www.flysponsor.dk og læs hvordan. 

På forhånd tak og tillykke med flystumpen. 

Arne Puggaard 
formand 
MAF Danmark 

Læs mere om MAF på www.mafdk 
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SAS-afsked med MD-80 
Siden MDBo'erne afløste de klassiske DC9'ere, har de legendariske SAS-fly 
tilbagelagt næsten tre milliarder kilometer. FLYV var med på de sidste 700 km: 
en højtidelig rundflyvning fra Kastrup over Aalborg - Billund -Storebæltsbroen 
og Øresundsbroen. 

Det var festligt, men også lidt ve
modigt. Mekanikere, piloter, kabine
pe1 sonalc og kontor folk ho~ SAS 
havde deltaget i lodtrækning for at 
komme med, mens ledere, mellem
ledere og direktører var blevet ud
valgt. 
Derudover deltog journalister og 
fotografer fra aviser, magasiner, ra
dio og TV, så der var træ ngsel i den 
smukke gamle Lauritzen terminal, 
hvor over 150 mennesker stod klar 
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da Rigets transportminister Pia Olsen 
Dyhr ankom sammen med datteren 
Laura. 

Den skelsættende dag, hvor der 
skulle tages afsked med det ikoniske, 
lange slanke fly med de to "hækmo
torer", startede ved den gamle Laurit
zen-terminal, hvor personale fra SAS 
opstillede en intermistisk check-in 
skranke. Alle indbudte gæster fik 
her udleveret nøglerings-halsbånd 

med påskriften "SAS MDB0 Fareweil 
Flight. København 26. Oktober 
2013", og samtidigt blev de allersid
ste boardingcards til flyvning med 
SAS-fly af MD80-serien uddelt. 

FLYVNINGEN 

Umiddelbart inden boarding af 
den sidste passagerflyvning med 
SAS MD80 "Blenda Viking", stillede 
besætningen op i fine uniformer, der 



har været anvendt under flyvning i 
MD80'erne. I afgangshallen bød K;:ip
tajn Ulrik Pedersen velkommen til 
arrangementet og præsenterede den 
sidste MD80'er besætning, der skulle 
flyve den sidste passagerflyvning, in
den sidste MD80-er skulle flyves den 
sidste tur til Oslo med tom kabine og 
kun to piloter om bord. 
Når dagen var omme, ville det være 
endeligt forbi for MD80'erne efter 
lang og tro tjeneste I Skandinavien. 

Da trappen var fældet ind, og døren 
lukket, bød kaptajn og styrmand 
velkommen om bord på sidste MD80 
flyvning, og efter en kort køretur, 
startede flyet og steg mod himlen 
som en MD80'er nu gør, så man som 
passager ikke er et øjeblik i tvivl om, 
at man er på vej op i luften! 

Vejret var ikke det allerbedste tæn
kelige, men trods lavthængende 
skyer blev de planagte low-pas over 
Aalborg og Billund gennemført, så 

5 

alle ombord kunne se de to lufthavne 
som MORO'erne så m;:inge g;:inge h;:ir 
besøgt. Storebæltsbroen fik også 
fint besøg af Blenda Viking, men det 
aftalte møde med to af flyvevåbnets 
F16 fly blev aflyst, da sidevindskom
ponenten var 1 knob for høj til at 
sende de kostbare jagerfly på vin
gerne. 

HJEM TIL KASTRUP 

Efter at have set Storebæltsbroen 
fløj Blenda Viking til Øresundsbroen, 
hvorfra der blev fløjet et low-pass 
over bane 30 på Kastrup Lufthavn, 
inden der blev fløjet ind over Køben
havn, et stort sving ud over Øresund, 
for til s idst at lande på bane 30, hvor
fra den nu pensionerede MD80'er 
blev kørt tilbage til Lauritzen termi
nalen, hvor lufthavnens brandvæsen 
stod klar med vandstråler som ære
sport. 

Efter flyvningen var stemningen 
munter, og et halvt dusin unge stew
arder og stewardesser cirkulerede 
rundt med serveringsvogne og bød 
på forfriskninger, imens SAS kon
cernchef Flemming Jens en og trans
portminister Pia Olsen Dyhr holdt 
taler, hvor de lovpriste de nu pensio
nerede MD80'ere og præsenterede 
fremtidens brændstofbesparende fly. 
En æra er slut, men hvem glemmer 
de lange slanke fly med brølende 
hækmotorer. Flyene og deres besæt
ninger gjorde det godt i alle årene, og 
SAS gav de legendarisk fly en fin og 
værdig afsked. + 

1: Kaptajn Dirch Hansen pudser cockpittets 
vinduer inden afgang. 
2: Ovenover skyen .. . 
3: Besætningen præsenteres i uniformer fra 
DC9 og MD-80 æraen. 
4: Stewardesser i uniformer fra en svunden 
tid. 
5: SAS-logo præget i serveringsvogn. 
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Blenda Viking havde to kaptajner på sin sid
ste flyvning; flyvechef Ulrik Pedersen tv. og 
kaptajn Dirch Hansen th. som styrmand. {1) 
Efter den sidste flyvning med passagerer 
fløj de to MD-80 kaptajner Blenda Viking til 
Oslo med en sjælden helt tom kabine. Efter 
klargøring flyves den til den nye ejer; Delta 
Airlines i USA. 
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MD-80 serien er nem at genkende fro andre 
flytyper på den høje T-hale og de "hæk
monterede" motorer. (4) 

Efter lowpass over Aalborg lufthavn gav 
piloterne fuld gas og steg op gennem 
skyerne efter at have passeret lim fjordsøen 
Egholm. (5) 

Et andet af MD-B0'ernes kendetegn var den 
indbyggede trappe, der sparede en masse 
tid fordi det ikke var nødvendigt at jordper
sonale kom kørende med en trappe. (6) 

Det lange slanke elegante fly med to sæder 
i venstre side og tre sæder i højre side, vil 
blive savnet af mange. 



Sidste tur med Blenda Viking 

I 1985 begyndte SAS at flyve med M0-80 
der afløste DC-9'erne der blev taget i 
brug helt tilbage i 1967. 

Den narskregistrerede LN-RMM er 
navngivet Blenda Viking, inspireret af en 
vikingemyte om en ung skånsk kvinde, 
der besejrede en angribende dansk 
hær, ved ganske enkelt at byde dem 
velkomne med masser af mad og drikke. 
Med list blev de danske krigere besejret, 
idet Blendas "hær" dræbte de danske 
krigere, da de var faldet omkuld af druk. 

Så galt gik det heldigvis ikke, da perso
nalet bød velkommen ombord på sidste 
flyvning med Blenda Viking. 

Sammen med stewardesser og stewar
der tog koncernchef Flemming Jensen 
imod transportminister Pia Olsen Dyhr, 
der ankom i ministerbilen sammen med 
datteren Laura. (2) 

Alle sæder i kabinen var besat og på 
forrest i flyet sad koncernchef Flemming 
Jensen sammen med transportministe
ren og andre indbudte gæster. (3) 

Med motorer monteret baqerst på flyet, 
var den forreste del af flyet næsten fri 
for motorstøj. Til gengæld var passager
ne bagerst i kabinen ikke i tvivl om hvor 
motorerne sad. 

Efter de mange år i luften var Blenda 
Viking ved at være lidt træt i lakken.(7) 
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I Lauritzen Terminalen er der indrettet et 
museum der visPr flyvP/PrlPrnPs nrhPjrls
plads i de første år. Journalister ag foto
grafer fra Flygrevyn, Check-In ag FLYV blev 
inviteret indenfor. 
Tidligere flyveleder ag nu SAS-kaptajn ag 
journalist ved svenske Flygrevyn; Stefan 
Lo/gren var imponeret over det velbevarede 
kontroltårn. (4) 
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I tårnet kan man se at der er stor forskel på 
teknologien dengang og nu. (5+6) 

I afgangshallen bredte der sig en hyggelig 
stemning hvor kabinepersonalet fra SAS bød 
på chokolade og drikkevarer. (7) 

For de mange sam havde lyst til at købe 
souvenirs, var der opstillet en lille bod. (8) 

Da passagerer, piloter og kabinepersonale 
var tilbage i termi11a/e11 hvidt Av11te1 nthef 
Flemming Jensen og transportminister Pia 
Olsen Dyhr tale.(3) 

Omdrejningspunktet for talerne var den 
vigtige rolle MD-B0'erne har spillet på SAS' 
kortere ruter, men at tiden er inde til mere 
miljøvenlige fly. 



Vilhelm Lauritzen Terminalen 

Terminalen blev indviet i 1939 og blev 
benyttet som passagerterminal indtil 
1960. {Foto 1+2) 

Terminalen er et resultat af samarbejdet 
mellem arkitekt Vilhelm Lauritzen og in
geniør Christian Nøkkentved og således 
et godt eksempel på at arkitektur og 
ingeniørkunst kan gå hånd i hånd. 
Bygningen blev fredet i 1988, men blev i 
1999 flyttet fra sin oprindelige placering, 
da man skulle opføre Terminal 3. 
MT Højgaard stod for transporten af 
den 2600 t tunge, 110 m. lange og 3 
etager høje bygning, som man klodsede 
op på blokvogne for at flytte den til den 
nye placering ved Magleby/i/le et par 
kilometer væk. Flytningen skulle finde 
sted om natten, da transporten skulle gå 
tværs over landingsbanerne og lufthav
nen IKKE var lukket. Flyttelæsset måtte 
da også holde tilbage for en Airbus der 
skulle lande! 

Efter flytningen - hvor terminalen iøvrigt 
slet ikke tog skade - blev den renoveret 
og genopført i stil med de oprindelige 
tegninger. 

I 2003 modtog terminalen Europa 
Nostras hædersmedalje for bevarelse af 
den europæiske kulturarv. 

/dag benyttes terminalen ved særlige 
arrangementer så som statsbesøg. 

SAS har anvendt MD-B0'erne siden d. 10. 
oktober 1985 og de har fløjet 3.134.900 
flyvninger og fløjet 2.977.195.000 km, 
svarende til 74.290 gange jorden rundt 
ved ækvator. 
MD-80 afløses af Airbus A320 neo-fly der 
kun bruger 0,025 I. brændstof pr. sædeki
lometer hvor MD-80 brugte 0,041 /. 
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STEMNINGEN VENDES OMKRING 
AARHUS LUFTHAVN! 
"Mange internationale lufthavne ligger op mod 50 km eller op til en times 
kørsel fra de byer de servicerer. Og mange internationale lufthavne er langt 
mere tidskrævende at komme igennem end Aarhus Lufthavn': siger Peter 
Høgsberg, lufthavnsdirektør i Aarhus siden juni 2013. 

Tekst: Rune Balle 

I forsommeren 2013 blev Peter Høgs
berg ansat som direktør for Aarhus 
Lufthavn, fordi bestyrelsen for luft
havnen var imponeret af hans hånd
tering af Hans Christian Andersen 
Airport / Odense Lufth~v~, der på · 
kulJ godf to år fik ændret image fra· at 
være en klods om benet på de fynske 
kommuner, der ejer lufthavnen, til at 
blive et sprudlende aktiv for Fyn! 

Aarhus lufthavn har, modsat Odense 
Lufthavn, masser af rutefiyvning, men 
alligevel er den østjyske lufthavn gen
nem mange år blevet latterliggjort af 
kritikere, der har ment den ligger alt 
for langt væk fra Aarhus. Skældsord 
som "Mols Flyvebane" eller "Grenå 
Lufthavn" har været brugt, for at un
derstrege hvor langt uden for Aarhus 
lufthavnen ligger, og hvor tåbeligt 
det er, at der ikke bliver anlagt en ny 
Aarhus Lufthavn tættere på Aarhus, 
så transporttiden til og fra lufthavnen 
kan formindskes. 

Peter Høgsberg fortæller til FLYV at 
han selv sang med på nogle af smæ
t!eviserne, Imens han betragtede 
Aarhus Lufthavn fra chefstolen i Hans 
Christian Andersen Airport, men at 
han har erkendt at han tog fejl. "Ikke 
kun fordi jeg blev ansat som direktør 
for Aarhus Lufthavn, men fordi jeg 
indså, at jeg ikke havde sat mig or
dentligt ind i hvad Aarhus Lufthavn 
kan". 
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AARHUS LUFTHAVN VERSUS BILLUND 

OG AALBORG 

Hvis man bor i Aarhus og vil flyve 
med rutefly eller på charter, er der 
tre lufthavne indenfo.r overskuelig··· 
trånsporttid: · 

Den største er Billund Lufthavn der 
ligger 93,6 km fra Aarhus C hvilket, 
iflg. krak.dk, vil tage 1 time og 6 mi
nutter i bil, mens det iflg. rejseplanen. 
dk vil tage imellem 1:30 og 2:16 med 
tog og bus. 

Den næststørste er Aalborg Lufthavn, 
der ligger 125,5 km fra Aarhus C, 
hvilket iflg. krak.dk vil tage 1:21 i bil, 
mens det iflg. rejseplanen.dk vil tage 
mellem 2:03 og 2:21 med tog og bus. 

Vil man fra Aarhus C til Aarhus Luft
havn er der kun 41,6 km, hvilket vil 
tage 38 minutter at køre i bil, eller 
mellem 1:01 og 1:40 i bus. Med andre 
ord er derover dobbelt så langt fra 
Aarhus C til Billund som til Aarhus og 
over tre gange så langt fra Aarhus C 
til Aalborg som til Aarhus Lufthavn. 
Alligevel har Aarhus Lufthavn et ry 
der gør at mange i Aarhus-området 
vælger at rejse fra Billund eller Aal
borg, selvom Aarhus Lufthavn ligger 
meget tættere på. 

PROBLEM-BARNET 

AARHUS LUFTHAVN 

Peter Høgsberg mener ikke at belig
genheden - 42 km fra Aarhus C · er 

et problem for Aarhus Lufthavn, men 
at beliggenheden er blevet gjort til et 
problem, fordi kritikerne har stirret 
si.g blinde,på,at detville V'7rerart · 

. athave·lufthavnen lidt tættere på 
Aarhus. 1 stedet mener den "nye" di
rektør at man skal fokusere på alt det 
positive omkring Aarhus Lufthavn. 

Aarhus Lufthavn har ingen miljøpro
blemer i forhold til naboerne, og der 
har aldrig været en klagesag, hvilket 
nok skyldes at alle naboer bakker op 
om lufthavnen og alle de arbejdsplad
ser der er i tilknytning til lufthavnen. 

Aarhus Lufthavn har en landingsbane 
på 2.702 meter og en startbane der 
inklusiv stopvej byder på 2.927 meter 
(ASDA = Accelerate Stop Distance 
Available, dvs. bane til at accelerere 
på samt bane til at stoppe på i tilfæl
de af motorbortfald inden flyet letter) 
Det er bane nok til at sende en fuldt 
lastet Boeing 767 af sted til Mexico, 
og selv om det er ved at være længe 
siden, så kan lufthavnen prale af, at 
der har været en Concorde på besøg! 

Aarhus Lufthavn har større opland 
end Aalborg Lufthavn, og dermed po
tentielt flere passagerer end Aalborg 
Lufthavn, og lufthavnen kan håndtere 
dobbelt så mange passagerer som 
den gør nu, hvilket vil sige at der er 
en uudnyttet kapacitet, der kan ud
nyttes med minimale investeringer. 



NY LUFTHAVN NÆR AARHUS? 

Trods højrøstede kritikere larmer 
løs om hvor forfærdelig Aarhus Luft
havn er, og hvor langt den ligger fra 
Aarhus, er Peter Høgsberg ikke et 
øjeblik i tvivl om at lufthavnen har en 
fremtid. Derfor lægger han et stort 
arbejde i at forklare t ilhængere af en 
ny lufthavn nord for Aarhus, at det vil 
være økonomisk vanvid at bruge over 
3 milliarder kroner på at anlægge en 
ny lufthavn, med det ene argument, 
at der kan skæres 10-15 minutter af 
rejsetiden til og fra lufthavnen. For 
de samme penge kan der mageligt 
anlægges et højhastighedstog fra 
Aarhus C til Aarhus Lufthavn, så det 
vil tage et kvarter at køre de 42 km, 
og der vil så endda være masser af 
penge i overskud til alle tænkelige 
forbedringer af den eksisterende 
lufthavn. 

Ro OM LUFTHAVNEN VIL GIVE VÆKST 

Aarhus Lufthavn har ca. 500.000 
passagerer årligt, hvilket er markant 
mindre end i de gode år før Store
bæltsbroens åbning, hvor der var 
850.000 passagerer årligt. Med andre 

ord kan lufthavnen snildt håndtere 
350.000 passagerer mere end nu, og 
for lufthavnens direktør er det over
hovedet ikke urealistisk at indhente 
de tabte passagerer - og mere t il! 
Men hvordan? Peter Høgsberg svarer, 
at det vigtigste er at få ro omkring 
lufthavnens fremtid. "Er luftfarts
selskaberne i tvivl om lufthavnens 
fremtid, så tænker de ikke Aarhus 
Lufthavn med ind i deres fremtidige 
strategier, og de vil ikke overveje at 
bygger hangar og etablere vedligehol
delsesfaciliteter". 

PRIVAT-FLYVNING OG SKOLEFLYVNING 

Et er store fly med mange passagerer, 
noget andet er små fly med få om 
bord, og disse små fly har Aarhus 
lufthavn tidligere været lidt afvisende 
overfor at yde mere service end højst 
nødvendigt. Peter Høgsberg er op
mærksom på problematikken, men 
også opmærksom på at de små fly 
ofte fungerer som "fødekæde" til de 
store, fordi alle piloter starter med at 
læ re at flyve små fly. "Vi vil Jer gerne" 
siger Peter Høgsberg indbydende, og 
tilføjer at Aarhus Lufthavn sagtens 

kan håndtere små fly sammen med 
de store, også når der kommer endnu 
flere store fly. Aarhus Lufthavn har to 
parallelle baner og rigtigt gode folk 
i Tårnet til at få trafikken afviklet, så 
selvom der også skulle komme flere 
små fly, bør det ikke give anledning 
til bekymring i forhold til afviklingen 
af den tunge trafik. Aarhus Lufthavn 
har ikke hidtil haft en masse klub
flyvning, men skulle der opstå behov 
for det, samt nye hangarer eller klub
huse, så vil vi forsøge at finde plads 
til det også, siger Peter Høgsberg, der 
i øvrigt h;:ir rørlr!P.r i A;:irhus og derfor 
forventer mange gode og spændende 
år som direktør for Aarhus Lufthavn. 

På falderebet spørger FLYV Peter 
Høgsberg om han har "noget i ærmet" 
ligesom DRONE-projektet, der fik 
stemningen vendt omkring Odense 
Lufthavn, og med et stort smil lyder 
svaret klart og tydeligt: JA - vent og 
se! + 
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Den 22. november underskrev repræsentanter for STA Tf OL en samarbejdsaftale 

med det polske olieselskab WARTER AVIA TION, der fremover skal levere AVGAS 
100LL og UL91 til STATOIL-kunder i Danmark, Norge og Sverige. 

Tekst og foto: Rune Balle 

Når et stort polsk selskab vil udvide 
mod nord, er det tydeligt at der er 
kulturelle forskelle på os fo rsigtige 
skandinaver, og selvsikre polakker, 
der ikke er blege for at vise, at de har 
styr på hvad de foretager s ig. Under
skrivelsen af samarbejdsaftalen fore
gik nemlig ikke i beskedne rammer, 
men på det lille romantiske slot PA
LACE PASS som WARTER-koncernen 
købte som ruin i 2004 og 7 å r senere 
åbnede som selskabets imponerende 
repræsentations-landsted, godt en 
times kørsel fra Warzawa. 
Før man kan nyde må man dog yde, 
og inden FLYV blev installeret i en 
suite på slottet, skulle vi besøge 
produktionsanlægget hos WARTER 
AVIATION. 

Anlægget ligger i byen Plock der 
ligger godt 110 km nordvest for 
Warzawa, og har man ikke prøvet de 
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polske landeveje og motorveje, så er 
de frostspræ ngte og hullede veje lidt 
af en prøvelse. Heldigvis er det længe 
siden muren faldt og POLSK! FIATSKI 
var det ypperste der kunne fremskaf
fes til pænt brug, og da firmabilen var 
svensk-kinesisk kvalitet blev "turbu
lensen" tålelig. 

WARTER I PLOCK 
I byen Plock ligger et af Polens stør
ste olieraffinaderier OBR, der leverer 
hovedbestanddelene til AVGAS l00LL 
og UL 91 gennem tykke rørledninger. 
WARTER starter med andre ord ikke 
med at købe råolie, men noget der 
svarer til benzin, der så tilsættes for
skellig kemi, der gør at det bliver til 
AVGAS lO0LL og UL91, der pumpes 
til to nye store lagertanke. Flyve
benzin har det ikke som god rødvin, 
der bliver bedre af at ligge og lagre 
i årevis, og de rfor pumpes det rela-

tivt kort tid efter mixningen videre 
gennem rørledninger der fører til 
en tappestation for lastbiler og bulk
containere, og til den tappehal hvor 
tusindvis af tromler fyldes med de 
liflige flyve-dråber. 

AVGAS I TROMLER 

Når man i over 8 år har savnet at 
kunne få AVGAS på tromler, er det 
næsten ikke til at bære at FLYV har 
en så lang produktionstid som det er 
tilfældet, for det er en stor nyhed at 
de mange "outback-pi loter" i Skandi
navien igen kan få AVGAS leveret lige 
til hangarporten! 
WARTER leverer AVGAS og UL91 til 
store dele af Verden, og kan pakke 
hele fire 40 fods containere i døgnet 
med 200 liters tromler. Hver tromle 
fyldes med 195 lite1~ når det skal t il 
de køligere egne, og noget mindre 
når det skal de varmen lande i Afrika, 



Samarbejdsaftalen mellem Statoil og Warter underskrives. 

Asien og Mellemøsten, da det jo udvi
der s ig når det varmes op! 
I en 40 fods container kan der rent 
fysisk være 160 tromler, men da hver 
enkelt tomme tromle vejer 20 kg og 
195 liter AVGAS vejer 195 x 0,71 = 
138,45 kg og en lastbil, der kører i 
EU, kun må veje 45 tons, så bliver der 
kun plads til 156 tromler i en 40 fods 
container. 156 tromler med 195 liter 
indeholder i alt 30.420 liter, hvilket 
rækker til godt 1.000 timers flyvning 
i de fleste Cessna 172' ere eller Pi per 
28'ere. For de flyveklubber, eller GA
virksomheder, der bestiller en hel 
container, kan WARTER AVIATION 
komme med endnu en god nyhed, for 
modsat andre leverandører, så giver 
WARTER ikke kun 6 måneders garan
ti men hele 24 måneders garanti på 
kvaliteten. Med andre ord kan man, 
som ejer eller bruger af en enkelt 
Cessna 172'er eller en Pi per 28'er, 
der drikker 30 liter i timen, "nøjes" 
med at flyve knapt 1 ½ time dagligt i 
to år, hvis alle 156 tønder skal forbru
ges jævnt over de to år. 

STATOIL 
IKKE LIGEGLADE MED AVGAS 
Hvis Thorbjørn Larsson, der er direk
tør STATOIL AVIATION i Skandinavi
en, skulle finde et forretningsområde, 
der er for småt til stordrift, så ville 
han nok få øje på salg af AVGAS, der 
jo nok ikke fylder meget i det sam
lede salg af flybrændstof 

Efter den højtidelige underskrivelse 
af samarbejdsaftalen mellem WAR
TER og STATOIL, bliver der tid til 
en skandinavisk "flyg-pråt", og FLYV 
spørger hvor stor en andel AVGAS 
egentlig udgør. Thorbjørn Larsson 
regner lidt hurtig hovedregning, og 
når frem til at det faktisk er min-
dre end ½ % af det samlede salg af 
flybrændstof. JET-FUEL udgør med 
andre ord godt 99,5 % af det samlede 
salg, og derfor er der de seneste år 
sparet en del på markP.rlsføring og 
servicering af de kunder der køber 
AVGAS. Mange af STATOIL$ tankan
læg på mindre lufthavne rundt om 
i Skandinavien er foræret væk eller 
solgt for ganske små heløb. 

Da Thorbjørn Larssans norske kol
lP.gr1 F.rik Hattlehakk får hentet en 
kop kaffe og et stykke flyverkage 
(se billede), slutter han sig til vores 
lille improviserede pressemøde om 
AVGAS i Skandinavien. På spørgsmål 
om hvorfor STATOIL i 2005 ophørte 
med at sælge AVGAS i tromler, svarer 
han, at det skyldtes at tappeanlægget 
til påfyldning af 200 liters tromler 
stod for at blive fornyet, og at det 
ville være en ret dårlig forretning at 
investere i et nyt tappeanlæg, når der 
ikke blev solgt mere end der gjorde. 
En tilsvarende problematik gælder 
AVGAS leveret til tankanlæg, fordi det 
koster en masse penge at vedligehol
de og drive tankvogne og lageranlæg, 

"Fornufts-ægteskabet" blev fejret med en 
"bryllupskage''. 

og derfor løser det en masse udfor
dringer, og sparer dyre investeringer, 
at WARTER kan levere AVGAS - og nu 
også UL91, til de mange kunder STA
TOIL har i Skandinavien. 

STATOIL + WARTER = FLYVNING 
WARTER AVIATION bliver et "brand" 
vi kommer til at vænne os til, for 
indenfor en overskuelig fremtid kom
mer der til at stå WARTER side om 
side med STATOIL på tankstationerne 
hvor vi tanker AVGAS og IJI.91 i Skan
dinavien. Kommer det til at stå til 
Kamil Skorupski, der er ansvarlig for 
WARTER AVIATIONs logistik, bliver 
det heller ikke kun stamkunder hos 
STATOIL der kommer til at vænne 
sig t il det nye samarbejde, for WAR
TER AVIATION vil meget gerne have 
større markedsandele. 

FREMTIDEN FOR AVGAS 
Gennem mange år har der været 
uvished om fremtiden for AVGAS i 
Europa, fordi det har været forventet 
at flybenzin med bly ville blive for
budt, ligesom det blev for bilbenzin 
for over 15 år siden. 
Når man som miljøbevidst pilot 
skammer sig lidt over at udlede bly 
til atmosfæren, kan man glæde sig 
over, at der er blyfri fly-benzin på 
vej. Inden man farer i skriftestolen 
og angrer sine synder, er det dog en 
meget god ide lige at se på hvor små 
mængder bly man udleder, for det er 
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Siden 2005 har det været umuligt at få leveret AVGAS lOOLL 
i tromler andre steder end på Færøerne og i Grønland, men 
fremover kan det igen lade sig gøre! 

faktisk beskedne mængder! 
Som det har været hidtil, var standar
den for AVGAS l00LL 0,56 milligram 
bly pr liter. Den seneste godkendte 
standard fordrer imidlertid kun 0,42 
milligram bly pr liter, hvilket vil s ige, 
420 milligram pr 1000 liter eller et 
halvt gram bly pr. 1000 liter. 
En pilot der, flyver sine 12 timer på 
et år i en Cessna 172 eller Pi per 28'er 
- der drikker 30 liter i timen - bruge 
360 liter årligt, hvilket så vil sige, at 
han eller hun vil have udledt omkring 
151 milligram bly til omgivelserne i 
løbet af et år! 

UL91 
Der er ingen tvivl om at bly er ska
deligt for miljøet omkring os, og 
at det derfor skal undgås, hvis det 
overhovedet kan lade sig gøre. Og det 
kan det faktisk, for mange ældre fly, 
der i dag flyver på AVGAS l00LL kan 
fremover flyve på det nye UL91 - der 
ikke er tiltænkt ultralette fly, i det UL 
ganske enkelt står for Un Leaded -
altså blyfrit. 
UL er en specialblandet type benzin 
der er beregnet til flyvemaskiner, 
og når det kommer ud på tanksta
tionerne på flyvepladser og i luft
havnene, så vil op mod 85% af a lle 
småfly kunne flyve uden at udlede 
bly. Tilbage står der så de 15% af 
flyflåden, der ikke kan anbefales at 
flyve på UL91 men indtil videre bør 

Produktionsanlægget i Plock vises frem. 
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fortsætte på AVGAS l00LL. Disse 15 
% vil WARTER AVIATION dog meget 
gerne hjælpe, og derfor forskes der 
intensivt på at få udviklet og god
kendt en type benzin der kan afløse 
l00LL næsten helt, for der findes fly 
der ikke kan holde i længden hvis de 
udsættes for blyfri benzin i læ ngere 
tid. Den nye type blyfri "højoktan" 
kaldes indtil videre for UL94, men om 
den sendes på markedet for at afløse 
AVGAS l00LL er indtil videre uvist -
men der arbejdes på sagen! 

STATOIL + WARTER I FREMTIDEN 

Inden længe går flyvesæsonen 2014 
i gang, og med lidt held vil de fleste 

af os støde på tankstandere med på
skriften UL91, hvilket nok skal give 
panderynker og mange lange diskus
sioner blandt piloter og mekanikere, 
for kan vi trygt skifte fra AVGAS 
l00LL til UL91? 
Til det er der bare at svare, at det 
afhænger af motorfabrikanterne, og 
at det nok er en god ide at dobbelt
checke mere end en gang, før man 
skifter fra AVGAS lO0LL til UL91. En 
ting er dog sikkert, og det er at såvel 
privatflyvning og den lille promille af 
erhvervsflyvningen der flyver på ben
zin, endelie kan komme i gang med at 
slippe for at udlede bly. 

+-



WARTER AVIATION meddeler at de fremover 
vil kunne levere AVGAS 100LL og UL91 i 200 
liter tromler overalt i Skandinavien. 
STATOIL vil stå for salg og markedsføring, 
mens WARTER leverer tromlerne! 

AVGAS 100LL 

AVGAS er forkortelse for Aviation Gasoline og 100LL 
står for 100 oktan Low Lead - altså 100 oktan fly
benzin med lavt blyindhold. 

Bly tilsættes benzinen for at hæve oktantallet og for 
at sikre jævn forbrænding i motoren, uden at det 
eksploderer når det komprimeres, men det er en for
svindende lille mængde bly der e r tale om. Faktisk er 
den højst tilladelige mængde 0,56 milligram pr liter, 
hvilket vil sige omkring et halvt gram pr 1000 liter! 

Allerede i 1921 blev bly tilsat benzin til biler, men 
det spillede en afgørende rolle under Anden Ver
denskrig, hvor bly blev tilsat benzin til bl.a. Spitfire
flyene, for at hæve oktantallet, for at opnå bedre 
motorpræstationer. 

Bly kan erstattes af andre tilsætningsstoffer, men så 
længe motorfabrikanterne, myndigheder og forsik
ringsselskaber kræver at der flyves på AVGAS 100LL, 
er det nødvendigt med bly i AVGAS 100LL. 
Mange flymotorer kan allerede nu flyve på UL91 
(Unleaded 91 oktan) flybenzin, der sandsynligvis vil 
erstatte en stor del af den mængde AVGAS 100LL der 
i dag bruges. 

Visse motortyper kan IKKE anvende UL91, så piloter 
skal tænke før der tankes UL91! 
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~ Hans Chnstian Andersen Airport 

For få siden var ejerne af Odense Lufthavn ved at være godt trætte af den 
underskudsgivende lufthavn. Men da lufthavnen lancerede ideen om at udvikle 
et nationalt testcenter for ubemandede fly, fik lufthavnen nye muligheder for 
overlevelse. 

Hist hvor vejen slår en bugt, ligger 
der en lufthavn, der er gået så gru
eligt meget igennem. Ikke fordi den 
er aparte og er blevet kanøflet, eller 
fordi den ligger langt fra nærmeste 
by, men fordi der blev bygget en bro 
i mellem Fyn og Sjælland, og det ikke 
længere var rentabelt at flyve mellem 
Odense og København. 

Siden Storebæltsbroen åbnede den 
1. Juni 1997, har der været talt og 
skrevet meget om Odense Lufthavn, 
og der er investeret mange millioner 
i forlængelse af startbanen for at 
tiltrække charter- og ruteflyvning. 
Initiativer der ikke har været helt 
spildt, fordi der faktisk flyves en del 
med store fly til og fra Odense, hvilket 
har givet lufthavnen over 20.000 pas
sagerer årligt, om end det ikke lyder 
af meget i forhold til næsten 24 mio. i 
København, omkring 3 mio. i Billund 
og godt½ mio. årlige passagerer i 
Aarhus Lufthavn. 
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Da Erry Knudsen i 2011 gik på pensi
on efter 12 år på posten som direktør 
for Odense Luft havn, valgte besty
relsen for lufthavnen at overlade di
rektørstolen til Peter Høegsberg, der 
gennem en årrække havde været an
sat som sælger i Air Alpha, og derfor 
havde indgående kendskab til Odense 
Lufthavn og lufthavnens problemer. 

CIVILE DRONER 

"For at få en god ide skal man få 
mange" lyder et hollandsk ordsprog, 
men når der kommer mange ideer, er 
der også chancer for, at nogle af alle 
de ideer der bliver luftet faktisk er så 
gode, at de kan føre noget spændende 
med sig. 
Lyseslukkere vil sandsynligvis kunne 
rynke på næsen over ideen om at 
bruge Odense Lufthavn - der i foråret 
2013 blev omdøbt til Hans Christian 
Andersen Airport - som base for flyv
ning med ubemandede luftfartøjer, 
men heldigvis blev kritikere af ideen 
omvendt eller overdøvet af alle de 
begejstrede tilhængere af ideen. 

At flyve med civile droner eller 
UAV'er (Unrnanned Airborne Ve
hicles) er forholdsvist nyt, og derfor 
er der endnu ikke et regelsæt, der til 
fulde har integreret UAV'er i den al
mindelige flytrafik. At starte et center 
for udvikling af civil drone-tekno
logi er derfor pionerarbejde, der v il 
kunne skabe omsætning, vækst og 
a_rbejdspladser. 

Odense kommune bakker op om 
testcentret i den kommunalt ejede 
lufthavn, og indtil videre er der fire 
ansatte hvor Michael Larsen er ansat 
som projektleder. Derudover er der 
på landsplan afsat 50 mio. kr. forsk
ningsprojekter indenfor teknologisk 
udvikling, og Michael Larsen anslår, 
at op mod 20 mio. kr. vil kunne søges 
af projekter, der har direkte tilknyt
ning til udvikling af droner. 

UAS DENMARK 

Da der endnu ikke er en egentlig 
drone-branche i Danmark, er en 



række virksomheder og universiteter 
gået sammen i et industrinetværk, 
der skal bane vej for udvikling af en 
droneindustri, der måske kan gå hen 
og blive en pa rallel til vindmølle
industrien! 

UAS-Denmark blev stiftet i november 
2012 og allerede efter et år, er der 40 
medlemmer af organisationen, hvis 
medlemmer kan få glæde af at bru8c 
Odense som base for testflyvninger. 
Enkelte virksomheder har allerede 
væ ret i Odense for at testflyve, og 
blandt disse er amerikanske Boeing, 
der var meget begejstrede over deres 
oplevelser i Odense Lufthavn. 
Michael Larsen for tæller, at Boeing 
var begejstrede over, hvor nP.mt net 
var at komme til det nye testcenter, 
der ikke ligger flere hundrede kilo
meter ude i en ørken, men bare 12 
km udenfor HC Andersens fødeby 
Odense, blot 5 kvarters togrejse fra 
Kastrup Lufthavn. 

LOVLIG DRONEFLYVNING? 

Da flyvning med droner er noget 
forholdsvist nyt, er der mange uaf
klarede problematikker. For hvem 
skal stilles til ansvar hvis en drone 
baldrer ind i et bemandet fly, eller 
fa lder ned i hovedet på en gartner i et 
af de mange s tore drivhuse omkring 
lufthavnen. Og hvad skal eventuelle 

ofre for drone-ulykker stille op med 
erstatningskrav, hvis dronerne eller 
drone-piloterne ikke er tilstrækkeligt 
forsikrede? 

Som det er nu, er droner i princippet 
"bare" modelfly, der er underlagt luft
fartslovgivning, der giver en række 
begrænsninger på hvad man må, og 
hvor man må flyve. Modelfly må f.eks. 
ikke flyve ind over tættere bebyggede 
områder, og den der styrf' r P.n moclel, 
skal til enhver tid kunne se modellen, 
der i øvrigt ikke må veje over 25 kg. 

FREMTIDIGE CIVILE DRONER 

At kaste en masse penge og tid ind i 
udvikling af"model-fly", der måske 
kun kan bruges til at tage billeder 
med et let kamera, er nok ikke vejen 
frem. Derfor skal der udarbejdes nye 
regler for flyvning, certificering og 
forsikring af fremtidige droner, og det 
tager tid! 

Michael Larsen fortæller, at lovgiv
nings-arbejdet er i fuld gang, og at 
der indenfor EU-systemet arbejdes 
på at få udviklet fælleseuropæ iske 
regler. I Odense har man dog ikke 
tænkt sig at sætte sig ned og afvente, 
hvad EU-systemet kommer med, om 
hvem ved hvor mange år. Derfor har 
der gennem det seneste årstid været 
en god dialog med Trafikstyrelsen, 
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~\ Hans Christian Andersen Airport 

Tekst: Rune Balle 
Foto: UAS-Denmark 

der ser meget positivt på, at luft
rummet kan åbnes for flyvning med 
droner. 

ADSKILLELSE AF 

UAV OG "RIGTIGE FLY" 

At flyve med ubemandede fly sam
tidigt med at der flyves med be
mandede fly, kan give anledning til 
bekymring blandt piloter og myn
digheder. Derfor vil man til at starte 
med, skulle lukke zonen for rigtige fly, 
når der flyves med droner. Michael 
Larsen forventer dog, at det kun vil 
være nødvendigt i op til et par timer 
ad gangen, og fortæller, at der arbej
des hen i mod, at der på længere sigt 
vil kunne flyves med civile droner på 
mere integreret vis i lufthavnen. 

UVIS MEN SPÆNDENDE FREMTID 

Meget er nyt omkring flyvning med 
civile droner, og meget er uafklaret 
omkring de love og bestemmelser, 
der skal regulere ubemandet flyv
ning. Men med over 40 medlemmer 
af UAS Denmark er der gode chancer 
fo r, at der rent faktisk kommer gang i 
testcentret. Og der er nok ikke man
ge, der vil være i tvivl om, at der vil 
være store fordele for en kommende 
UAV-industri i Danmark, hvis vi bliver 
de første, der kan tilbyde et testcen
ter for flyvning og udvikling af droner 
eller UAV'er. 
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Flygvapenmuseet har i mange år ligget i Linki:iping, godt 
halvvejs mellem København og Stockholm, og indtil om
bygningen af museet, var det er ganske omfattende sam
ling af historiske fly, der desværrP. wir hrnkket sammen i 
en lang og smal hangar, uden nævneværdig formidling af 
Sveriges spænende flyvehistorie. 

Op gennem "nullerne" kan museets ledelse ikke have væ
ret i tvivl om, at det var på tide at forny museet, og de må 
have brugt tusinder af timer på at overveje og planlægge 
ombygningen af museet. 

I årene op til museets genåbning i 2011, lukkede museet 
i s in gamle form for at gennemgå transformationen fra 
"jordslået til storslået", og det kan undre at resultatet ikke 
har affødt en eneste artikel i FLYV, for det nye museum 
kan i den grad inspirere og være forb illede for fremtidig 
udstilling af alle de spændende fly og flyrelaterede gen
stande, der findes på blandt andet Danmarks Tekniske 
Museum. 

TIL LINKOPING 

Man kommer relativt nemt fra Sjælland til Linki:iping. Hvis 
man kommer i bil, er det bare at tage Øresundebroen el
ler en færge fra Helsingør til Helsingborg, og så køre mod 
Stockholm indtil afl<ørsel Linki:iping Vest, hvorfra der er et 

30 FLYV DECEMBER 2013 

par kilometer til Flygvapenmuseet. 
Jyder, der vil undgå turen over Fyn og 
Sjæll,md, kan med fordel tage færge fra 
Grenå til Varbcrg, eller en fæ1 ge fra Frederikshavn til 
Gi:iteborg. Om man rejser fra eller via Sjælland, Grenå 
eller Frederikshavn, kommer man gennem Ji:inki:iping, 
hvorfra der kun er godt 1 ½ time til Linki:iping. At køre på 
de lange motorveje i Sverige kan være lidt "slidsomt", og 
derfor kan det faktisk også være en rigtigt god ide at tage 
hurtigtoget X2000 til Linki:iping eller flyve med rutefly, el
ler måske allerbedst: flyve på egne vinger over de smukke 
landskaber. 
Ganske få skridt fra museet findes en kæmpe parkerings
plads, og for de der vælger at ankomme med fly eller tog -
eller sejlende via kanalsystemet der fo rbinder Linki:iping 
med Østersøen og Skagerak - er der busforbindelser og et 
busstoppested lige uden for hovedindgangen. 

fØRSTEHÅNDSINDTRYK 

Når man endelig ankommer, kan man være heldig at blive 
mødt af lyden af det svenske luftforsvars Gripen, der 
opererer fra Linki:iping næsten dagligt. Helikoptere er der 
også masser af, så lydkulissen er perfekt! 
Da museet blev bygget om, blev der tilføjet en ny stor 
hangar, der huser en udstilling om "den kolde krig". Imel
lem den nye hangar og den gamle lange smalle hangar, 



er der så opført en bygning, der binder de to hangarer 
sammen, og ved s iden af den er der opført en ny bygni ng, 
der huser c;:ifcteria, bibliotek, foredragssal og kontorPr til 
ad ministralion. 
Hele bygningen mellem ny og gammel hangar~ er tænkt 
som en land ingsbane. Udenfor bygningen e r banen for
længet helt t il forgængerfeltet, der krydser vejen der 
løber forbi museet. Ganske som på en forlænget landings
bane peger pile på betonen hen mod banetæ rsklen, der 
udgøres af museets indgangsdøre. Inde fortsætter banen 
så inrlr i hygninGPll OG liGP p~ "touch-down", når ma n t il 
museets informationsskranke og billetsalg. 

Så s nart billetteri ngen er overstået, kan man få overblik 
over museets flotte bu tik, hvorfra også kan se det store 
fl otte museumscafeleria - Jer serverer varm mad indtil 
klokken 14 - garderoue og udendørs legeplads til børn i 
alle aldre. Med ;:indre ord er der tænkt på alle detaljer~ og 
hvor man end ser sig om, bliver man mindet om at man 
e r på et fl yvemuse11 m, c;om f Pks. m r1le cie taxi-striber pi\ 
gulvene! 

DEN GAMLE HANGAR 

For enden af "landingsbanen" - bag reception og muse
umsbuti k - kan man "taxie" t il venstre til den gamle han
gar med fly fra flyvningens barndom og helt ti l JAS Gripen. 

Billedtekster 

1:Det svenske flyvevåbens DC3 der blev skudt ned af en sovjetisk 
M1(i-l!:, jager i internationalt farvand ove, ø~Ie1 søen i 1952. 
2: Sovjetisk MiG-15 jage,. 
3: Made/ af den svenske DC3, hvor man kan se hvordan kabinen var 
indrettet, når besætningen overvågede Østersøen. 
4: Koldkrigshallen m Cotolino, Spitfire og MiG-15 
5: Catalina. 



Den gamle hangar fremstår, efter ombygningen, som et 
moderne udstillingslokale, hvor der er god plads til de ud
stillede fly. Og for at gøre oplevelsen endnu bedre, er der 
lagt et kæmpe arbejde i at belyse flyene nok til at man kan 
se alle detaljer, uden at alt i hele hangaren er badet i lys. 

SCIENCE CENTER 

Et af museets mange højdepunkter, er Science Centret 
hvor der for det meste er en guide til at hjælpe med de 
mange aktiviteter. Helt unikt er en GRIPEN-simulator, 
hvor man kan få lov til at flyve det moderne jagerfly i et 
ægte cockpit og med en ægte styregrejer. For at få give så 
mange som muligt en god oplevelse, har man dog undladt 
flyets pedaler, så computeren er programmeret til at flyve 
uden pedaler. Som pilot er det selvfølgelig lidt ærgerligt, 
a t der ikke er mulighed for at korrigere med sideror, men 
så er den visuelle oplevelse til gengæld meget realistisk, 
idet de tre kæmpe skærme gør, at næsten 180 gradP.r af 
synsfeltet er dækket. 
Ud over GRIPEN -simulator, er der flere andre simulatorer, 
en lille vindtunnel hvor man kan styre et jagerfly samt 

vindkanaler, hvor man kan få en bold eller et tørklæde til 
at flyve, og udenfor er der også en stor vind-maskine, der 
ligeledes kan bruges til at demonstrere aerodynamik. 

DEN NYE HANGAR 

Efter at have nydt de imponerende udstillinger i den gam
le hangar og science centret, kan man begive sig til den 
nye hangar, der er indrettet som "koldkrigsmuseum" med 
fly fra 1950'erne til og med 1980'erne. 
Koldkrigsmuseet fortæller historien om det svenske flyve
våben i 1950'erne, 1 %O'erne, 1970'erne og 1980'erne, og 
for at illustrere de fire perioder, er der indrettet eksem
pler på indretningen i almindelige hjem i de fire årtier. Ud 
over det, er der selvfølgelig også flyvemaskiner fra de fire 
perioder, og så er der en yderst tankevækkende udstilling 
om den DC3 der blev skudt ned af et russisk jagerfly over 
Østersøen i 1952. 
Historien er hårrejsende, for det svenske flyvevåben hav
de sendt en DC3'er i luften med kameraer og lytteudstyr, 
for at holde øje og ører med sovjetisk aktivitet i Øster
søen, og uden varsel blev flyet skudt ned over interna-



tionalt søterritoriu m, hvorved otte svenskere blev dræbt 
og flyet styrtede ned og sank på dybt vand. Som om det 
ikke var nok, blev et svensk Catalina-fly også skudt ned, 
da det indgik i eftersøgningsarbejdet efter det nedskudte 
DC3-fly, og det er nok et under at Sverige var neutralt, og 
episoden derfor ikke udløste en regulær krig mellem øst 
og vest. 
Historien for tælles i ord, film, billeder og udstilling af vra
get af det svenske DC3-fly og med accept fra de efterladte 
efter de otte dræbte svenskere, er mange af de genstande 
der blev hentet ud af vraget også udstillet i kælderen 
under den store hanga1~ hvor fly fra koldkrigsperioden er 
udstillet. 

SÆT GOD TID AF! 

Et par timer på det imponerende museum er ikke nok, så 
det er en god ide at sætte en dag af til et besøg, og man 
behøver ikke tage madpakke med, for cafeteriaet sælger 
varm mad til kl. 14 og "smi:irgåsa" og sandwiches m.v. 
indtil lukketid. Museet er åbent alle dage fra 11 til 17 
(dog mandagslukket i vinterhalvåret) men er man blandt 
de grundige museumsgæster, kan det være en god ide at 
vælge en onsdag, for på onsdage er museet åbent fra kl. 
11 til kl. 20. + 

Billedtekster 

1: 18 Gloster Gladiator. 55 stk. i tjeneste 1927-47. Flyet blev udru
stet med ski og deltog blandt andet i vinterkrigen i Finland. 
2: SK9 DeHavillonrl 60T Moth Trainer. I tjeneste 1931-47. En del af 
flyene blev udrustet som søf/y med aluminiumspontoner. 
3: SAAB 210 Li/1-Draken blev bygget for at afprøve deltavingen der 
skulle bruges på Draken F-35. Fløj første gang 21. januar 1952. 
4: DC3-Simulator med parabolskærm. 
5: I december blev det mørkt i Linkaping ved 15-tiden! 
6: Tidsbillede fra koldkrigs-museet. Dagligstue fra 1950-erne. 
7: Tidsbillede fra koldkrigs-museet. Dagligstue fra 1980-erne. 
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E 
FOR FLYHISTORISKE 
NØRDER af Thorbjørn Brunander Sund 

En meget skytung dag sidst i november strømmede 70 mennesker (hvoraf ingen 
næppe har noget imod at få prædikatet "fly-nørder'') til Institut-for Koldkrigsstu
dier på Syddansk Universitet i Odense. 

DAFU er landets samlende organisa
tion for flyvehistoriske interessen
ter, og under denne paraply mødes 
man hvert andet år t il foredrag og 
networking på tværs af foreninger, 
museer, grupper og enkeltpersoner. 
Alle lidelsesfæller er velkomne, men 
fuldt udbytte opnås bedst, hvis man 
er "lidt øvet" i flykendskab og aero
n;rntisk historie. 

DAFUs konferencer er kendt for at 
tiltrække velansete internationale 
flyhistorikere. 
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Denne dag blev vi først præsente-
ret for konservator Karl Kleve fra 
Norsk Luftfartsmuseum i Bodo, der 
fortalte om udstationeringen af de 
højtgående amerikanske U2 spionfly 
under den kolde krig. Underbygget 
med vidneudsagn fra norske jager
piloter, som intetanende - og aldeles 
forgæves - forsøgte at intercepte det 
ukendte fly højt over skandinavisk 
luftrum, berettede Karl Kleve om den 
berømte nedskydning af piloten Gary 
Powers over sovjetisk territorium. At 

russerne først fik trofæet i hus efter 
anvendelsen af hele 14 jord-til-luft 
missiler og undervejs også ved en fejl 
nedskød to af deres egne jagerfly, er 
en knap så kendt del af historien. 

Et fly, der ser godt ud, flyver som re
gel også godt. Den 4-motorede Focke
Wulf FW-200 Condor var ingen und
tagelse fra reglen, og da den spillede 
en vigtig rolle for Danmarksblom
strende kommercielle luftfart (DDL) 
1938-45, var der et godt grundlag for 
3 spændende bidrag på konferencen. 



'. ----·-- . . , 
tførstehåndsind-

trykaf arbejdet med at restaurere 
verdens eneste bevarede FW-200. 
Harald Claasen fra Condor Restora
tion Team i Hamburg/Bremen gav et 
levende indblik i det tilsyneladende 
håbløse arbejde at forvandle et dyb
havsvrag til en funklende flot flyve
maskine. Claasen og hans team havde 
erfaring med restaurering af indtil 
flere junkers Ju-52 vrag, inden de gik 
i gang med Condor'en. Delvist ødelagt 
af tunge fiskertrawl blev vraget hen
tet op at en norsk !Jord og gik yder
ligere i stykker under bjærgningen. 
Det var derfor en miserabel skrot
bunke, der på en pram blev bugseret 
til Hamburg og stumperne fordelt til 
Berlin, Hamburg og Bremen. Et fly 
på størrelse med en Airbus A319 er 
ikke videre udstillingsvenligt, og det 
er måske også en del af forklaringen 
på, at ingen er blevet bevaret i museal 
stand. Uden anvendelige originale 
konstruktionstegninger og et kom
plet fly at kikke efter tog man fat på 
restaureringen. I dag er centersektio
nen med vingestubbe og motorer på 
udstilling, og der var tydelig stolthed 
i stemmen, da Claasen præsenterede 
et aktuelt videoklip, hvor man så fly
ets understel arbejde i fuld funktions
dygtig stand. Et komplet instrument
panel er også ved at være samlet ud 
fra samt1d1ge fotos, og nu tilbagestår 
det store arbejde med kabine, yder
vinger og rorflader. 

Norges anerkendte fiyhistoriker 
og forfatter Rob Mulder præsen
terede sin nye gennemillustrere de 
og engelsk-sprogede bog om Con
doren i dansk tjeneste. Bogen er en 
veldesignet og historisk særdeles 
godt dokumenteret beretning om en 
spændende flytypes rolle i en Lm bu
lent tid for luftfarten. Den formidler 
også historien om de to første danske 
stewardesser, Hanne Hansen og Doris 
Jensen. Rob Mulders serie al llyhisto
riske publikationer er nærmere præ
senteret på www.europeanairlines.no 
Knud Rasmussen fra gruppen bag et 
nyt flyhistorisk museum på Flyvesta
tion Værløse fremviste arkivfilm om 
danske passagerfly fra krigsperioden 
- herunder den sensationelle opta-

FW-200, der looper under 
et flyshow i Ålborg (klippet kan fin
des på YouTube ). 

Danmarks førende flyarkæolog Ib 
Lødsen fortalte på afmålt rekord-
tid masser af spændende historier 
om de flyvrag, som er udgravet på 
land- og hav-baserede destinationer 
i Danmark. Med sit enorme kendskab 
til flykonstruktioner og nysgerrighed 
efter at løse gåder gav han eksem
pler på engelske og tyske krigsfly, 
der gennem de senere år er blevet 
fravristet deres dramatiske historier 
gennem res lam e1 ing df V1dguele og 
besætningernes ejendele. Specielt 
indtryk på mig gjorde beretningen 
om en lille græstue med hvidkløver, 
som blev fundet friskgrøn under 
flere meter tørvejord - et styrtende 
tysk jagerfly havde på et splitsekund 
trukket den med sig i dybet, hvor alt 

bevares intakt i den iltfattige jord. 
Cand. mag. Frank Weber gav kon
ferencens deltagere et indblik i det 
spektakulære Royal Air Force luftan
greb på to af Århus Universitets kol
legier 31. oktober 1944. Raidet, der 
var beregnet til at ødelægge Gestapos 
hovedkvarter og arkiver, blev gen
nemført med 3 bølger af Mosquito
jagere og var krigsteknisk en stor 
SULLes. Frank Wcbcr har været i 
kontakt med halvdelen afflybesæt
ningerne fra den gang samt en lang 
række århusianske øjenvidner, så 
bogen "Bomber over Danmark" kan 
på godt 800 sider præsentere de vig
tigste engelske luftangreb på danske 
mål. Jeg har netop anskaffet bogen og 
glemmer rask væk tid og sted under 
læsningen. Mosquito-piloterne i RAF 
hørte til i verdenseliten, og deres 
træfsikkerhed var legendarisk. Af og 

til pressede de dog deres fly til græn
sen, som den pilot der fløj så lavt, at 
hans fly kurede hen af tagryggen på 
en af universitets bygningerne. Da de 
tre formationer cirklede over Skan
derborg, vinkede lokalbefolkningen i 
gaderne ved synet af RAF-kokarderne 
under vingerne. 

En gruppe under Flyvehistorisk For
ening har med base i Prøvestand 2 
i Avedøre restaureret en ex-FALCK 
D.H.89A Dragon Rapide (OY-MO). 
Kroppen er nu helt færdig - bl.a. 
takket være venlige donationer fra 
en Duxford-bascret Dragon ejer. På 
længere sigt er det meningen, at det 
flotte fly skal udstilles på Danmarks 
Tekniske Museum i Helsingør. 
DC3 Vennerne - en aktiv forening 
med flere end 2500 medlemmer 
- fortalte om de store planer for fej
ringen af Danmarks eneste flyvende 

DC3'ers 70 års fødselsdag næste år. 
Man håber på flyvende gæster med 
stjernemotorer fra hele Skandinavien 
til en festlig sammenkomst i Roskilde 
10. ausust 2014. OY-BPB er i god ved
ligeholdelsesstand, men en benzin
pris på 20 kr. pr. liter og et forbrug på 
ca. 400 liter pr. time udgør en udfor
dring. Trods stigende turpriser er der 
fortsat stor interesse blandt medlem
merne for at deltage i de spændende 
flyvninger til såvel inden- som uden
landske destinationer. 

Afslulningsvis tog Mogens Jensen fra 
Dansk Ballonunion fat på en interes
sant historie om dansk militærs brug 
af observationsballoner. 
Du kan læse mere om DaFUs arbejde 
og arrangementer på unionens hjem-
meside www.dafu.dk + 
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Tekst: Verner Paulsen. (Teksten er forkortet af redaktionen.) 

Mennesker har til alle tider været 
besjælet af en trang til at hæve sig fra 
jorden og kunne flyve frit som fugle
ne. Alleret!e sidst i 1400-tallet gjorde 
univelsalgeniet Leonardo da Vinci sig 
mange tanker om det at kunne flyve. 
Han tegnede mange modeller til fly
veapparater - og sågar også helikop
tere. De var alle baseret på den men
neskelige muskelkraft. Han havde 
to væsentlige modstandere nemlig 
menneskets vægt og luftmodstanden, 
og overfor disse var den menneske
lige kraft for svag, det blev derfor 
først med opfindelsen af forbræn
dingsmotoren, at man fik en kraft, 
der kunne give flyveapparaterne Llen 
nødvendige fremdrift, for at de kunne 
hæve sig fra jorden. Ved at studere 
fuglevingens form og fuglenes svæv 
gennem luften havde Leonardo da 
Vinci faktisk fattet hele flyvningens 
grundprincip, så der var ikke noget 
underligt i, at de første flyvemaskiner 
lignede da Vinci's tegninger udtænkt 
400 år tidligere. 

Trods talrige forsøg gennem tiderne 
med hængeglidere og faldskærme 
foretaget ved udspring fra høje steder 
og ofte med katastrofale afslutninger, 
blev de første mennesker i luften dog 
franskmændene d'.Arlandes og de 
Rozier, som steg med en varmluftbal
lon i Paris 1783. Den første egentlige 
flyvning med en motordreven (13 
HK) flyvemaskine i Verden blev som 
bekendt foretaget af Brd. Wright 
denl 7 december 1903 i North Caro
lina, USA, og den 12. september 1906 
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lettede danskeren J. C. Ellehammer 
fra øen Lindholm på den første euro
pæiske flyvning, som dog ikke blev 
internationalt anerkendt. 

Det tyvende århundrede blev således 
flyvningens århundrede fra ingenting 
i 1900 og til det næsten ufattelige i år 
2000, hvor man med jetmotorer fly
ver med flere gange lydens hastighed 
og på det nærmeste også behersker 
det ydre rum. Det har især været bru
gen af fly i de to verdenskrige, som 
har sat gang i den hastige udvikling af 
nye flytyper og flymotorer og også af 
øget sikkerhed. Det er jo heller ikke 
bare flyene i luften, men det er også 
de tilknyttede systemer på jorden, 
som er blevet udviklet til et særdeles 
brugbart transportsystem for både 
mennesker og gods til jordens fjerne
ste egne. 

Danmark var som nævnt ret tidligt 
med på dette nye eksperiment. Det 
blev erhvervslivet, som blev drivkraf
ten i udviklingen, idet man så mulig
heden for en kommerciel udnyttelse 
afflyvningen, men man havde nu 
fået en ny modstander i udnyttelsen 
af denne mulighed - nemlig folks 
frygt for at flyve, som var afledt af de 
mange ulykker og havarier med fly i 
begyndelsen. For flyentusiasternes 
vedkommende sejrede spændings
momentet dog over frygten. 

Allerede i 1911 fik Thisted besøg 
af den første flyvemaskine. Det var 
franskmanden Gabriel Poulain, som 

Franskmanden Gabriel Poulain 
besøgte Thisted i 1911 

gæstede byen med sin flyvemaskine 
den 29. september. Maskinen blev 
fragtet hertil på en h,mevogn pakket 
i trækasser, da det dengang var umu
ligt at flyve længere strækninger. Fly
vemaskinen blev kørt ud på en mark 
mellem Sennelsvej og Fårtoftvej, 
hvor der var blevet rejst et mindre 
telt, der fungerede som hangar ved 
samling af flyet. Flyet havde Poulain 
selv fremstillet, og det var et to-sædet 
monoplan med åben cockpit og med 
en firecylindret motor. Det forreste af 
skroget var beklædt med stålplader, 
mens det bagerste var et åbent git
terværk af stålrø1: På grund af kraftigt 
blæsevejr d. 29. blev flyvningen udsat 
til om eftermiddagen d. 30. sep
tember, hvor Poulain foretog korte 
flyvninger ud over fjorden, og hvor 
interesserede kunne erhverve sig en 
kort rundflyvning. 

I tiden fra denne første flyvning i 
Thisted og til anden verdenskrig 
kom der af og til små flyselskaber til 
egnen, som foretog rundflyvning, og 
interessen for flyvning i det hele taget 
blev styrket med årene. Flyvning med 
passagerer var nu almindelig kendt 
flere steder. Del Danske Luftfartssel
skab (DDL) startede sin første faste 
ruteforbindelse København-Malmø 
i 1920.1 Thisted havde erhversfolk 
også et vågent øje for udnyttelsen af 
denne mulighed. Der var jo lang rej
setid fra Thisted til København, hvis 
man skulle rejse med tog, ( en fore
dragsholder brugte i 1945 22 timer 
på at rejse fra Aarhus til Thisted) og 



der var stor interesse for en eventuel 
ruteflyvning eller taxaflyvning fra 
Thisted allerede i 1930-erne, men 
så kom urolighederne i Europa, som 
endte med anden verdenskrig og sat
te en foreløbig stopper for al videre 
udvikling af disse tanker. 

11943 kunne man skimte begyndel
sen til enden på krigen, og så begynd
te tanken om flyvning igen at spire. 
Det blev også her i Thy erhvervslivets 
folk, som blev drivkraften, - og pud
sigt nok - de egentlig !lyveinteres
serede, der kom til at spille en sekun
dær rolle i oprettelsen af den første 
flyveklub i Thisted, men det ændrede 
sig markant senere. 

Erhvervsfolkene her i Thisted havde 
allieret sig med Kongelig Dansk Aero
nautisk Selskab (senere KDA), og på 
foranledning af dette selskab blev der 
indkaldt til et møde på Hotel Royal 
d. 13. december 1943, hvor folie fra 
Aeronautisk Selskab orienterede om 
flyvning i almindelighed og om mu
lighederne for flyvning fra Thisted i 
særdeleshed. Denne "saltvandsind
sprøjtning" resulterede i1 at man sam
me aften oprettede Thisted flyveklub 
med godt 50 medlemmer. 
I referaterne af de efterfølgende 
møder ses del, at disse ofte bliver 
afbrudt af luftalarm, og at møderne 
ofte holdes sidst på eftermiddagen på 
grund af udgangsforbud om aftenen. 

I ventetiden indtil krigens slutning 
afholdtes der forskclli!JP aktiviteter, 
som kunne fremme forståelsen for 
flyvningen og dens muligheder. Dels 
blev der oprettet to studiekredse, 
hvor man udviderle sin viden om 
flyvning, og dels var der mange med
lemsmøder med foredrag af flere 
kendte personer, som kunne bidrage 
med film, lysbilleder og selvoplevede 
oplevelser med og om flyvning. Man 
sørgede klogelig for - med fremtiden 
for øje - også at inddrage byrådet i 
klubbens arbejde og forberedelser 
til mere vidtgående aktiviteter efter 
krigens slutning. Allerede på klub
bens generalforsamling den 14. 
februar 1945 på Hotel Royal, blev 

der drøftet så vigtige sager som en 
flyveplads samt en fælles forening 
for modelflyvere, svæveflyvere og 
motorflyvere. Ideen om en fælles 
forening vandt dog ikke tilslutning, 
men planen om en flyveplads blev 
godt modtaget, og formanden kunne 
berette, at kommunen allerede havde 
en plan om en kommende flyveplads 
på gården "Kranborgs" jord lige nord 
for Thisted. 

Der var fart over feltet i Thisted 
Flyveklubs barndom. Som en jour
nalist skrev i avisen: "Det kan man 
vel også forvente af en Flyveklub". På 
et møde den 21. marts 1945 havde 
klubben indkaldt Thisted byråd, Er
hvervsrådet og Turistforeningen til at 
overvære et foredrag af civilingeniør 
Smith Hansen, Aarhus, om civilflyv
ningen i Danmark efter krigen, og 
han forudså flere store lufthavne ved 
landets større byer, og ved byer af 
Thisteds størrelse kunne man for
vente en "Luftlandingsplads'; ( det der 
senere blev til en "Godkendt Offentlig 
Luftlandeplads"), og en sådan luftlan
dingsplads kunne forventes etableret 
med støtte fra staten. Det gav nye vi
sioner til de indbudte råd at tage med 
hjem, og holdningen hos de indbudte 
var da også særdeles positiv. 

Der blev i eftertiden holdt mange 
foredragsaftener, hvor klubben søgte 
at skaffe sig en bred viden om flyv
ning, hvordan man erhvervede sig 
certifikat, reparation og vedligehol
delse affly, flysikkerhed, håndterin~ 
af en flyveplads m. m .. Disse foredrag 
blev holdt af flere kendte personer bl. 
a. flyverløjtnanterne Rønhoff og Mo
rian Hansen, der begge havde været 
piloter i RAF under krigen, og kaptajn 
J. foltmann kom og fortalte om sin tid 
ved marinens flyvetjeneste, hvor min
dre havarier hørte til dagens orden, 
og hvor en flyvning fra København til 
Jægerspris (1917) blev kaldt en lang
distanceflyvning, en strækning på 
42 kilometer. Turen varede 13 timer, 
men så var der også 34 nødlandinger 
undervejs. Til sådanne foredrag invi
terede klubben ofte danske officerer 
og soldater, som var udstationeret 

i Hanstholmlejren, Fårtoftlejren og 
Dragsbæklejren i forbindelse med op
rydning og vagttjeneste efter krigen. 

Byrådet blev fortsat "bombarderet" 
med anmodninger om at købe det 
jordstykke ved gården Kronborg, som 
i kommunens plan var udlagt til fly
veplads, og erhvervsrådet, som havde 
nedsat et flyvepladsudvalg, pressede 
også på for at få jordkøbet på plads, 
men da byrådet ikke var sindet til 
at købe nu og her, rettede klubben 
i stedet henvendelse til proprietær 
Støvring på herregården Rosvang 
om at få et areal stillet til rådighed til 
rundflyvning. Dette blev imødekom
met, og i sommeren 1946 kom det 
lille flyselskab, Sandquist fra Aalborg, 
og fløj llere attener og weekends 1 

deres KZ maskiner. Her kunne man 
så opleve flyvningens fascination, 
hvilket yderligere gav blod på tanden 
til de flyverinteresserede, og flere af 
klubbens medlemmer begyndte da 
også straks at lege med tanken om 
selv at købe en flyvemaskine. 

Rundflyvning fra Rosvang i 1940'erne. 
Interessen for rundflyvning var stor. .. 

Thisted Flyveklub var tidligere blevet 
medlem af Kgl. Dansk Aeronautisk 
Selskab, og de afholdt sidst på som
meren 1946 et landsdækkende ar
rangement, der hed "Den Danske 
Flyvedag". Overskuddet herfra blev 
udloddet til de flyveklubber, som var 
medlemmer. Herfra modtog Thisted 
Flyveklub 2x300 kroner, der skulle 
bruges som tilskud til medlemmer, 
som ville erhverve certifikat. 

Spørgsmålet om en flyveplads var 
endnu ikke afgjort i starten af 1948, 
men så blev gården Kronborg solgt, 
og den nye ejer Jens Kjeldgaard, var 
meget flyverinteresseret. Det blev 
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;at en ark stftifgårdenb ev 
udlagt som vedvarende græsmark, og 
kunne derfor bruges som en foreløbig 
flyveplads. Her blev der den 19. sep
tember afholdt et større flyvestævne, 
hvor Sandquist fra Aalborg mødte 
med en KZ-3, en KZ-7, og en Auster. 
Løjtnant Petersen fra Odense gav 
opvisning i kunstflyvning i en KZ-2. 
Zone-redningskorpset mødte med et 
KZ-4 tomotoret ambulancefly, og løjt
nant Malmose gav opvisning i marks
prøjtning med en ombygget KZ fly. 

Et endnu større stævne blev afholdt 
på pladsen den 19. august 1950 med 
2500 tilskuere. Det var et andet flyve
selskab, Sylvest Jensen, der optrådte 
med "Sylvest Jensens Luftcirkus", 
hvor der blev vist kunstflyvning og 
luftakrobatik af en hver art samt 
faldskærmsudspring fra 800 meters 
højde med et frit fald på 500 meter. 

Trods ihærdige anstrengelser fra 
bestyrelsens side ved formanden 
kaptajn H. Iversen lykkedes det aldrig 
at få oprettet en fast ruteforbindelse 
til København fra flyvepladsen ved 
Kronborg. Der havde ellers i årenes 
løb været rettet henvendelse til Falck, 
Ingolf Nielsen, Sønderborg flyveklub 
og til en skibsreder i Oslo men uden 
resultat. Pladsen blev ellers flit-
tigt benyttet af private flyvere, Jens 
Kjeldgaard kunne i 1961 bekræfte 
103 førstegangslandinger og enkelte 
besøg af Paicks ambulancefly, Thisted 
kommune havde nu også hevilget et 
fast årligt tilskud til drift af pladsen. 
Uddannelse af piloter begyndte i 
efteråret 1959. Uddannelsen foregik 
ved, at eleverne selv læste teorien 
hjemme, og hver weekend kom der 
en instruktør i en KZ-3 fra Sønder
borg og gav timer i flyvningen. 

En anden medspiller havde i de 
senere år vist stor interesse for fly-

38 FLYV DECEMBER 2013 

veplådse ' .. · .· 
De havde ført flere forhan inger 
med flyveklubben om benyttelse af 
pladsen til svæveflyvning, men der 
nåedes aldrig rigtig enighed om en 
fællesklub for svæve- og motorfly
vere, dog var svæveflyverne i flere år 
repræsenteret i flyveklubbens besty
relse. Da "Svævethy" var blevet stiftet 
d. 26. marts 1962 og havde anskaffet 
sig et svævefly, kunne man også sag
tens enes om at være fælles om brug 
af flyvepladsen. 

Kjeldgaard havde afog til luftet tan
ken om at sælge gården, så derfor 
var flyveklubben så småt på udkig 
efter en helt anden placering af flyve
pladsen, som kunne blive fælles for 
både motor- og svæveflyvere. Salget 
af gården Kronborg blev aktuelt i 
januar 1963 og hermed også flytning 
afflyvepladsen. Klubben havde fun
det en egnet mark på Hundalsbakke 
ved Sennels ejet af Viggo Møller. 
Gennem forhandlInger med Møller, 
kommunen og luftfartsdirektoratet 
blev den nye flyveplads en realitet, og 
der kunne startes med alle de mange 
forberedelser såsom: Planering af 
startbane, afmærkning af startbane 
og sikkerhedszoner, benzinanlæg, 
hangar, anlæg af veje, skiltning etc., 
alt blev gennemført i løbet af som
meren, så der kunne holdes indvielse 
af pladsen d. 17. august 1963. Be
styrelsesmedlem inspektør, Jørgen 
Jensen, Nykøbing M. havde tegnet 
flyveklubbens første logo og udkast 
til klubbens brevpapir og kuverter. 
Det er det samme logo, som endnu 
bruges(?). Som daglig leder af flyve
pladsen blev Else Møller antaget, og 
Jens Steffensen havde opført et dejligt 
træhus, som indeholdt et lille cafete
ria, køkken, toilet og flyvelederkontor. 
Dette hus blev samlingsstedet for 
klubbens medlemmer, og også stedet 
hvor der senere skulle blive afholdt 

ervisningcn toget af medlemmerne, 
kørelærer, Laurits Larsen, sig af1 som 
han selv udtrykte det: På en populær
videnskabelig facon. 

Laurits Larsen var en herlig mand, 
han var meget direkte og bramfri i 
sin udtryksform, men når man først 
kendte ham, kunne man ikke fore
stille sig et bedre venskab. Han var 
meget grundig i sin undervisning, 
og han ville være sikker på, at en
hver havde forstået problematikken, 
derfor brugte han forskellige enkle 
hjælpemidler, bl. a. havde han en lille 
legetøjsflyver, som han viste med, 
hvordan et fly opførte sig i luften. 
En gang meldte der sig til undervis
ningen en meget pæn ingeniør fra et 
af de nye københavnerfirmaer, som 
var kommet til Thisted, og han var jo 
ikke helt vant til Larsens jargon, så 
det kunne jo ende galt. I løbet aflek
tioncrnc kunne man da også mærke, 
at københavnerens arrogance iklce 
helt passede til den joviale Laurits. 
En aften gik ingeniøren op til tavlen 
og tog Lauritses lille flyvemaskine og 
lavede en manøvre i luften med den, 
mens han sagde: "Sig mig Larsen, hvis 
man nu kommer flyvende her og så 
gør sådan her, falder flyet så ned?". 
Laurits kiggede ham lige ind i øjnene 
og sagde meget indtrængende: "Ja 
den falder nir? Ja de ka do satanhy
skeme bande røv po, den gjør". Det 
var mere end den pæne københavner 
kunne klare, han forlod omgående 
undervisningen, og vi så ham ikke 
mere før lige en af de sidste aftener 
inden eksamen, da var der alligevel 
lidt, han skulle bruge Lauritses viden 
til, men han blev mødt af Lauritses 
meddelelse." No ska æ sej dæ jen 
ting. Dem bette ung mennesker bæer, 
di hå såt hæer awten ætter awten å 
fuller æ undervisning, å dem hjælper 
æ føst. Blywer der så tik te'ed, så ska 



æ osså nok hjælp dæ". Hvad der skete 
vides ikke, men ingeniøren var ikke 
med til eksamen. 

"Svævethy" var også blevet installeret 
på pladsen med deres egen hangar 
og startspil, og de havde fået indkøbt 
endnu et fly - et to-sædet skoleplan. 
De brugte marken på den sydlige sirle 
af startbanen til deres starter og lan
dinger. Dette samarbejde fungerede 
med en enestående hensyntagen fra 
begge sider indtil flyvepladsen blev 
lukket. Frontfigurerne i Svævethy var 
dengang Kristian Bornerup og Godt
fred Sommerlade. Bornerup ejede 
Bornerups kontorcenter i Storegade 
og Sommerlade ejede Klits Vaskeri på 
Dragsbækvej. 

Fotohandler Jens Steffensen (han 
blev nu for nemheds skyld kaldt: 
Steff.) var også flyttet med til Sennels 
med sit fly en KZ-3 med kendings
bogstaverne: OY-DKU, som han for kr. 
17.000 havde indkøbt til fotoflyvning, 
men snart blev det brugt til alt mu
ligt, Udviklingen kom til at gå stærkt 
på pladsen, snart fik man tildelt egen 
radiofrekvens (122,5 mhz.), og Jens 
Riis holdt sit indtog på pladsen med 
sit fly en Tipsy-Nipper OY-ABO, han 
blev den tørste pilot og llyvelede1; 
som bemandede "tårnet". Steff fik 
flere fly, som blev brugt til rundflyv
ning, taxaflyvning, skoleflyvning og 
til udlejning, han havde også gennem 
tiden i Sennels andre piloter ansat, 
hvem husker ikke den farverige fly
in,;;trnktør FrorlP J .ouw, som kom til 
at uddanne adskillige elever? Andre 
købte også fly, som blev stationeret 
på pladsen, således kunne der kon
stateres 5.87 5 starter på pladsen i 
1964. Et tal der var vokset til over 
10.000 i 1968, så det var indlysende, 
at en så stærk stigende aktivitet ikke 
i længden ville kunne rummes på den 
lille plads i Sennels. 

Den voksende flyveaktivitet faldt 
sammen med industriudviklingen 
i Thisted og Hanstholm, hvor man 
for Thisteds vedkommende havde 
set store Københavnerfirmaer som 
Colaplast, Glostrup Møbler, Hellesen, 

Joran Bor m. fl. flytte til byen med 
et deraf følgende behov for en fast 
flyforbindelse til København. Det gav 
også anledning til overvejelser over 
egen situation i flyveklubben. Hvad 
ville der ske med klubben, hvis der 
kom en stor lufthavn i området? 

Spøq;smålet om en ny stor lufthavn 
skulle blive klaret før man i klubben 
troede det muligt. De ord, som udlø
ste det første tiltag til en ny lufthavn, 
faldt i et af Jens Steffensens Ily med 
ham selv som pilot et sted i luften 
mellem Lolland og Thy, og de blev ud
talt af herreekviperingshandler, J ør
gen Mikkelsen, Thisted: "Thisted bør 
da have en lufthavn. Sådan en må vi 
ha' drenge". Steff og Jørgen Mikkelsen 
samt elinstallatør H. M. Mortensen, 
Thisted, som alle var medlemmer af 
et aktivitetsudvalg under Thisted Er
hvervsråd, havde været i Maribo for 
at købe en gammel todækkerbus, som 
skulle køre som turistreklame i Thy, 
og de sad nu og talte om den store 
fordel ved flyvningen som transport
middel mellem landsdelene. 

Vel hjemkommet til Thisted meddelte 
Jørgen Mikkelsen og Steff erhvervs
rådet deres tanker om en lufthavn. 
Tankerne om en lufthavn var ikke 
ukendte i erhvervsrådet, så de ned
satte et lille "undersøgelsesudvalg" 
bestående af Steff, Jørgen Mikkelsen 
og landinspektør Fritjof Østergaard, 
som skulle se på mulighederne for 
placeringen af en lufthavn i nærhe
den af Thisted. At udvalget i løbet 
af kun tre weekender - i al stilhed 
- opkøbte 40 ha. jord til lufthavnen i 
Bjerre eng for 324.000 kroner, kom 
måske lidt bag på erhvervsrådet, men 
nu var det første skridt altså taget. 
Jordkøbet var naturligvis betinget af 
de nødvendige godkendelser. 

Tanken om en stor investering i en 
lufthavn var ikke lige populær i hele 
Thisted Byråd, men den daværende 
borgmester Axel Mikkelsen var 
meget positiv, han stillede dog den 
betingelse, at han ville have garanti 
for en daglig flyverute til København, 
og det fik han. En lille delegation fra 

Thisted rejste over til trafikminister 
Kaj Lindberg og forelagde ham sagen. 
Da han hørte, at en lille kommune på 
landets yderkant troede, at de selv 
kunne magte opgaven at anlægge en 
lufthavn, smilede han lidt overbæ
rende og sagde, at hvis de troede det 
mulig, så ville han også garantere 
en rute på lufthavnen. Steff var også 
med i delegationen, og belært af men
neskers større eller mindre pålide
lighed sagde han: "Kan vi ikke lige få 
det skriftligt". Det fik de, og dermed 
havde borgmesteren sin garanti, som 
Lindberg i øvrigt senere måtte skaffe 
udvej for - ikke uden besvær. 

I løbet af det næste år var alle for
maliteter på plads, og man kunne 
begynde anlægget af den nye lufthavn 
i Tved. I mellemtiden kom kommu
nalreformen der gjorde, at lufthavnen 
kom til at ligge tværs over grænsen 
mellem Hanstholm og Thisted stor
kommuner, og det blev disse to kom
muner, der ved et fælles lufthavns
udvalg kom til at realisere den nye 
lufthavn i Tved. 

Den nye lufthavn i Tved fik stor be
tydning for flyveklubben i mere end 
en forstand. Der var i klubben den 
delle upfallebe, al luflhavnen ville 
blive et stort plus for klubben, mens 
andre mente, at det hyggelige klubliv 
let ville drukne i en stor lufthavn. 
Tilbage var det alvorlige økonomiske 
aspekt. Helt uden at informere flyve
klubben om de trufne beslutninger, 
fratog man klubben sin radiofre
kvens, som nu skulle bruges i Tved, 
og driftstilskuddet fra kommunen 
stoppede også uden varsel, men klub
ben stod stadig med en stor gæld på 
anlægget i Sennels, en gæld som jo 
tildels var frembragt for at leve op til 
de krav, der stilledes til den offentlige 
luftlandeplads, som klubben havde 
drevet og administreret for Thisted 
kommune i årevis. En ansøgning til 
kommunen om hjælp til at afvikle 
denne gæld, blev klart afvist. 

Her kan det passende indskydes, at 
uden klubbens høje aktivitetsniveau 
gennem årene, var det tvivlsomt, om 
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der overhovedet havde været basis 
for en større lufthavn, og det var så 
denne måde kommunen "takkede" en 
aktiv flyveklub på. Klubbens davæ
rende formand, Verner Paulsen, førte 
lange og tunge forhandlinger med 
daværende borgmester Holger Visby, 
men helt uden held, klubben blev 
overladt til selv at rage kastanjerne 
ud afilden, endda ledsaget af den 
kommunale hilsen fra borgmesteren, 
" ... at ønskede nogen at rende og lege 
med flyvemaskiner, måtte de selv be
tale". Det havde klubben virkelig også 
gjort. Det var kun den gæld, som med 
rimelighed kunne kaldes kommunal 
foranlediget, som klubben nu bad 
om hjælp til at afvikle, men foreholdt 
disse argumenter, var borgmesterens 
arrogante holdning stadig urokkelig. 

Gælden stammede hovedsagelig fra 
etablering af pladsen i Sennels og 
opførelse af hangaren, og for denne 
gæld havde syv tidligere bestyrelses
medlemmer kautioneret, så derfor 
stod klubben også med et moralsk 
problem. Da klubbens eneste aktiv 
var hangaren, var et salg af denne 
klubbens eneste håb for at bringe 
balance i økonomien. Et salg var ikke 
så ligetil, for hangaren ville blive 
svær at flytte. En af kautionisterne 
var imidlertid pladsens ejer Viggo 
Møller, og han gav klubben et rigtig 
godt købstilbud, som dog ikke helt 
dækkede gælden, men restgælden 
var ikke større, end at klubben kunne 
leve videre med den, og dermed fandt 
de gode tider i Sennels så alligevel en 
lykkelig afslutning. Det gode samar
bejde med Svævelhy VdI også slul. De 
valgte - meget klogt, at etablere sig 
på en gård på Mors, hvor de efterføl
gende fik et rigtigt godt kl ubliv. 

Det gode klubliv og den meget store 
aktivitet på pladsen i Sennels, som 
forløb uden de store uheld, kom dog 
alligevel på tragisk vis til at koste en 
pilot livet. Det var dykkeren og fald
skærmsudspringeren, Leif Kraus, fra 
Hanstholm, som en vinterdag ville 
flyve til Aalborg. Der var lave skyer 
med lidt snebyger, men dog med god 
sigt. Leif var alene i flyet og var star-
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tet mod øst. Hvad der så skete, er der 
ingen, der kan svare på. En hypotese 
kunne være, at han har villet flyve 
gennem en snebyge og har så inde i 
bygen mistet fornemmelsen for op 
og ned. I hvert fald hørte Viggo Møl
ler, som gik ude på marken, at fiyets 
motor accelererede helt unormalt, og 
så hørte han et brag ude fra isen på 
fjorden. Flyet var gået næsten lodret 
ned på isen, og propel og motor blev 
ved styrtet revet af, men vingerne 
havde forhindret flyets krop i også at 
forsvinde under isen. Der kom folk 
til stede efter få minutter, og de fandt 
Leif liggende i vandet ved maskinen, 
dræbt på stedet. 

Viggo Møller fik en af sit livs alvor
ligste forskrækkelser i forbindelse 
med ulykken. Hans søn Ivan var ved 
at tage fiyvecertifikat dengang, og 
han og Jens Riis havde sendt flyve
plan over en flyvning til Aalborg, 
som skulle foregå samme dag. At 
Leif Kraus også skulle flyve den dag, 
vidste Viggo derimod ikke noget om. 
Han troede derfor, at det var Ivan og 
Jens Riis, som var ombord i det for
ulykkede fly, så han gennemlevede 
nogle frygtelige minutter, indtil han 
kom hjem og fik ringet til Aalborg 
lufthavn, som kunne meddele, at de 
var i radiokontakt med Jens og Ivan, 
der netop var under indflyvning til 
Aalborg lufthavn. 

Thisted flyveklub fik heldigvis plads til et 
klubhus i den nye lufthavn. 

Nu da hangaren var solgt og pladsen 
heller ingen radio havde, var valget 
let. Ville klubben fortsætte sit aktive 
liv, var der kun at vælge lufthavnen 
som det nye hjemsted. Færdiggørel
sen og selve indvielsen af lufthavnen 
gik klubbens medlemmer da også 

helhjertet ind for. Steffhavde været 
nært knyttet til hele forløbet med 
anlæg af pladsen, han var den af de 
lokale, som vidste mest om flyvning 
og hvilke krav, der skulle opfyldes, for 
at lufthavnen kunne blive et velfun
gerende sted for både store og små 
fly. I slutning af forløbet blev der også 
nedsat et fagudvalg, hvor de enkelte 
fik ansvaret for færdiggørelsen af 
deres fagområde. Det var naturligvis 
Steff for flyvningens vedkommende, 
elværksbestyrer Asger Knakkergaard 
for alt det elektriske, Jens Riis for 
de tekniske funktioner i tårnet, og 
formand for klubben, Verner Paulsen 
fik ansvaret for færdiggørelse af cafe
teriet, men Steff var naturligvis med 
overalt, bl.a. havde han opsnuset, 
at der måske stod noget brugbart 
inventar til cafeteriet på det netop 
lukkede Hotel Spangsbjerg i Esbjerg, 
og det fløj vi så ned og købte en dag. 
Steff var god til at få tingene på plads 
og få holdt politikerne til vinden. Som 
det som regel altid går ved store pro
jekter, kom det også her til at knibe 
med pengene i den sidste ende, og 
en aften efter en hård dag på pladsen 
sluttede vi af på diskotek Toppen i 
Thisted. Elektriker H. M. Mortensen, 
som var medlem af byrådet og for 
mand for lufthavnsudvalget, var også 
med, vi kom til at diskutere de mang
lende penge, og Mortensen, der efter 
de første par genstanrle var kommet 
til at se helt lyst på tingene sagde 
nu, at det var da ikke noget problem, 
dem skulle han nok få byrådet til at 
bevilge, slraks var Steff der med bly
ant og papir og fik Mortensen til (på 
en serviet) at skrive under på et ret 
pænt beløb. Hvordan Mortensen fik 
klaret den i byrådet vides ikke. 

På selve indvielsesdagen d. 13. sep
tember 1970 påtog klubben sig alle 
aktiviteter på pladsen med parkering, 
salg af is, pølser, øl og vand etc .. Det 
blev en fantastisk dag, hvor HKH. Den 
unge Prins Henrik, som nyuddan-
net A-pilot, landede i en Cessna 177 
Cardinal, med ham selv ved pinden 
og indviede pladsen. Silkebåndet 
som han klippede over og saksen var 
i mange år i klubbens gemmer. Der 



vaf reJS et stort selskabstelt, hvor 
de inviterede gæster blev budt på 
pindemadder og drinks. Det var også 
en opgave, som var tildelt Verner 
Paulsen, men da han i forvejen havde 
cafeteriet, henvendte han sig i stedet 
til formanden for Hotel- og Restaura
tørforeningens, Knud Haurvig, som 
ejede Hotel Royal i Thisted. Han nup
pede selv den velbetalte tjans, og han 
har sikkert tjent godt på serveringen, 
for maden slap op midt under fore
stillingen, så lufthavnens formand, 
Mortensen, måtte have Prins Henrik 
og trafikminister Ove Guldberg med 
ind og bespise dem i cafeteriet. Ved 
den lejlighed glemte Prinsen i øvrigt 
sin paraply derinde, men den kom til 
at tjene Verner Paulsen i mange år 
efter. Lufthavnens nye cafeteria blev 
drevet af Ulla Paulsen, og var hele 
dagen åben for publikum. Hun drev i 
øvrigt cafeteriet i de første måneder, 
indtil lufthavnsudvalget kunne sende 
forretningen ud i licitation. 

Der var et enormt opbud af forskel
lige fly fra det mest moderne til de 
ældste veteraner, og dagen igennem 
var der flyveopvisning af fineste 
klasse, som blev beundret af en tu
sindtallig skare af tilskuere. Hele 
dagen var der tæt bilkø fra Nars og til 
lufthavnen, selv skrænterne på syd
siden af lufthavnen var tæt besatte 
af tilskuere som var med på en gratis 
kigger. En fiyveopvisning er jo ikke 
let at skjule. Med i flyveopvisningen 
var i øvrigt en tidligere Thybo, det var 
Jørgen Madsen fra Hundborg, som 
var inspektør i luftfartsdirektoratet. 
Han og en kammerat SAS kaptajn Ole 
Horsted gav opvisning i kunstflyvning 
i formation med to C.hipmunk. 

Med den tætte trafik på vejen, var det 
komplet umulig at færdes på vejen 
til Thisted, og da man pludselig løb 
tør for Wienerbrød i cafeteriet, var 

gode råd dyre. En forespørgsel li;;\s" 
politiet om hjælp til en Thisted-tur 
kunne ikke efterkommes. Brødet 
skulle hentes i Krabbes Konditori i 
Thisted, som dengang var ejet af Ulla 
og Verner Paulsen. Han fik nu fat i fly
veleder Simon Lomholdt, som fløj til 
den gamle flyveplads i Sennels, hvor 
taxavognmand Thomsen holdt klar 
med brødet, som han havde hentet 
inde i konditoriet. Hele ekspeditionen 
varede kun tyve minutter. 

Selv om det for flyveklubbens med
lemmer havde været en lang og 
anstrengende dag, var der alligevel 
kræfter til at holde fest i cafeteriet 
om aftenen, ja, faktisk helt til klok
ken fem om morgenen. Også her 
udspandt der sig en sjov ejendom
melighed. Formand Mortensen 
havde overset, at der ville være nogle 
gæster, som skulle overnatte i Thy, 
og dem havde man jo ikke fået arran
geret noget for, han spurgte derfor i 
cafeteriet, om vi kunne tage dem med 
i festen om aftenen. Nu var det sådan, 
at der var mødt mange flere medlem
mer, end klubben havde regnet med, 
og derfor var der lidt nok med mad, 
så det ultimative krav fra Ulla var, at 
kommunen betalte for kyllinger til 
hele selskabet, og det gik Mortensen 
med til. Bent Lund på Vorupør Bade
hotel fik kun en time til at levere kyl
lingerne, men dengang kunne alt lade 
sig gøre. 

Det blev en flot, billig og veludstyret 
lufthavn egnen blev beriget med, det 
var en såkaldt kategori-4 lufthavn 
med en asfaltbelagt startbane (ret
ning: 90-270gr.) på 1.200 m. (senere 
1600 m. x 45 m.), 2x60 meter sik
kerhedszoner, taxivej, standplads, 
terminalbygning på 290 kvm. med 
tårn, kontorer og cafeteria, AEG 
banebelysningsudstyr, VHF sende/ 
modtageanlæg m/recording, Plaths 

·:-">.~ .. -______ ,---
VHF pe}lc1.1dstyr, div. Meteorologisk 
udstyr ind. Skyhøjdemåler m.m .. 
Foruden en transformator med stor 
el-kapacitet blev der også installeret 
en nødstrømsgenerator, der i tilfælde 
af strømsvigt startede i løbet af 5 - 8 
sekunder. Hele lufthavnen blev anlagt 
for 3,4 mil!. Kroner, og det var billigt 
dengang, men der var også anvendt 
en lidt utraditionel fremgangsmåde 
og med deltagelse af mange ildsjæle. 

Lige fra starten var lufthavnen en en 
travl arbejdsplads. Steff, som havde 
startet flyfirmaet: North Flying, ope
rerede 10-12 fly fra pladsen, og sam
men med flymekaniker Kaj Petersen 
grundlagde han firmaet: Northwest 
Air Service, som også blev autoriseret 
til at forestå brand- og redningsop
gaverne på pladsen. Desuden var der 
også stationeret en del private fly. 
Ruteflyvningen blev overtaget af 
SAS. Man havde ellers mere lukrative 
tilbud på hånden fra bl.a. Ingolf Niel
sen, Cimber Air og f1 a Eilif Krogage1; 
Sterling Airways, men da SAS havde 
konsession på al indenrigs passa
gerflyvning i Danmark, ville de ikke 
tillade, at andre overtog denne op
gave. Det kom da også til at fungere 
godt med SAS - i hvert fald i starten. 
De ansatte Bondo Nielsen som stati
onschef og han havde en dame (Kate 
Skaarup) i billetkontoret. Jens Riis og 
Simon Lomholt blev flyveledere, og 
cafeteriet, som var blevet udliciteret, 
havde åben hver dag, så det var altid 
en stor oplevelse at komme i lufthav
nen. Weekenderne var særdeles ak
tive, da skulle de private piloter have 
luftet deres fly, og kendte man nogle 
af piloterne, var der altid et sæde 
ledigt, så man kunne komme med til 
Skive, Års eller Herning og få en kop 
kaffe. Der kom altid en del fremmede 
fly og landede i lufthavnen, for at be
sætningen lige kunne få en kop kaffe 
og en hyggelig flyversnak... +-
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Denne gang med Alf Blume; Luftfotograf, kommentator til airshows, 
Hoffotograf for Chip Chaps, hangglider, musiker og flyvervenlig 

aktivist i Danmarks Naturfredningsforening ... 

Hvor, hvornår og i hvad lærte du at 
flyve? 

Jeg lærte at flyve på Herstedhøje ved 
Albertslund i en Bo beat 3 som jeg 
købte hos Juan Garcia i Nordhavn. 
Han var aktiv dragerflyver dengang, 
og jeg husker tydeligt at han hoppede 
ud fra taget på TV-byen, med drage og 
overlevede selvfølgelig. Det var nok 
i 1977, hvilket vil sige, at det var ciP.n 
gang hvor man kunne sådan noget 
som en del af et TV-program. Den var 
nok ikke gået idag? 
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Hvad er den mest mindeværdige 
oplevelse i forbindelse med din 
skoling? 

Det var at vi lærte os selv at "hane
glide" ved t rial and error og en masse 
bøjede rør. 

Hvad flyver du nu? 

Lige for tiden flyver jeg kun bagsæder 
i De Havilland Chipmunks med Chip
Chaps, som jeg er "hof-fotograf" for. 
Det begyndte fordi jeg med i 2005 
tog kontakt med Erik (GØP) der nu 
er chef på Vamdrup flyveplads, og jeg 
spurgte om det ville være muligt at 
komme med i et bagsæde. 

Erik sendte mig videre til Yrsa Ste
nild, der inviterede mig til Skive hvor 
der blev fløjet formationsflyvning 
med Chipmunk-fly. Da jeg skulle til 
Skive tog jeg en masse lysbilleder fra 
Flyvevåbnet med (-formation) og vi
ste billederne fo r piloterne der, og det 
faldt i så god jord, at jeg blev inviteret 
med ud at flyve. 

faktisk udviklede uel sig så skønt, 
at jeg kommer med ud at flyve Chip
munks 5-10 gange om året, og jeg har 
også fået lov til at være speaker til 
opvisninger og airshows. 

... ~ --- - - - - - - -- --



+-Alf i kommentatorboksen 
ved Stauning Airshow 2013. 
Foto: RB 

Hvilke fly ville stå i din drømme
hangar? 

Jeg ville nok vælge en Catalina, fordi 
det er en fantastisk vandflyver merl 
en utroligt spændende historie. Den 
stod for (-hele) opmålingen af Grøn
land efter krigen og hele opbygnin
gen af forsvarets flyvning i Grønland. 
Desværre har vi ikke et flyvende 
eksemplar i Danmark, og det er synd, 
for der var over dobbelt så mange 
Catalinaer i Flyvevåbnet som DC3'ere. 

Bedste flyvetur nogensinde? 

Det var en flyvning med ørne over 
Lanzarote i dragefly / hangglider. 
Problemet var bare at ørnene uden 
blusel cirklede lige op i skybasen, og 

Hanggilding med Bobcat III 
over Herstedhø}e 1979 

så var det med at finde ud igen uden 
at fare vild eller få vertigo - men el
lers er den seneste flyvning I Chip
munk altid den bedste .. 

Værste flyvetur eller oplevelse 
med flyvning nogensinde? 

Min værste oplevelse var styrt på 
Heatherhil i Nordsjælland i 1982. 
Det kostede mig to brækkede ben og 
en brækket arm. Det gav mig godt 
tre måneder i gips og seks måneders 
genoptræning! 

Lanzarote 1989 

NnkkPhnvPrl 1987. 
Testflyvning af la 
Mouette spirale 
tandemglider 

Hvor er du med flyvning om 10 år? 

Forhåbentlig er jeg stadigvæk tilknyt
tet Chip-Chaps som fotograf og air
show-speaker. Jeg kunne også rigtigt 
godt tænke mig at arbejde med flyve
historie og udstilling på Flyvestation 
Værløse, hvis det kan lade sig gøre. 

Hvad er efter din mening de stør
ste udfordringer indenfor privat
flyvning lige nu? 

De største problemer er nedlukning 
af flyvepladser, og så selvfølgelig de 
høje omkostninger til brændstof og 
forsikring. Det har kostet meget akti
vitet rundt om i landet, at udgifterne 
er steget med 25%, efter at der er 
kommet moms på det hele. 
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f Chipmunks på solnedgangstur over 
Ringkøbing Fjord. Foto: Alf Blume 

Chipmunks på hovedet over Belgien. ➔ 
Foto: Alf Blume 

Har du nogensinde fået slcældud 
for din flyvning? 

Ja, af en dommer i Hels inge Ret for 
flyvning med dragefly i Hels inge 
Kommune. Jeg slap dog med en ad
varsel fordi KDA stillede med en god 
advokat. Andre havde fået bøde 2000 
kr. for tilsvarende anklager. 

Er der noget omkring din flyvning 
du skulle have indset noget tidli
gere? 

Ja, som ung skulle jeg have fået mig et 
privatflyvercertifikat. 
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Hvor mdnge timer har du og hvilke 
certifikater og ratings? 

Jeg har fløj et svævefly i omkring to 
timer og dragefly cirka 8.000 timer. * 
Efter omkring 400 t imer fik jeg D
certifikat, hvilket vil sige Drageflyver
certifikat og fløj så omkring 800 
timer på mit D-certifikat, indtil jeg 
holdt op i 1992. Det gjorde jeg på 
Venø, hvor jeg også kom galt afsted og 
brækkede begge ben samt tre lænde
hvirvler. Så var det tid t il at stoppe! 

Du vinder 50 mio i lotto. Hvad vil 
det gøre for din flyvning? 

Jeg ville helt klart købe en Catalina i 
Columbia eller Canada, og tage den 
med hjem og lave et flyvende mu
seum. Der er flyvende Catalinaer i 

_. lll/ll/alll ....., -- - - - -

Holland, Frankrig og England, så det 
kunne være dejligt også at have en i 
Danmark. 

Har du nogensinde skadet et fly? 

JP.g har krøllet tre hang-gliders! 

Har du en yndlingstur? 

Ja. Formationsflyvninger med Chip
Chaps, for man må hver gang knibe 
sig selv i armen over det store privi
legium man tilbydes. Det er så fanta
stisk at opleve de dejlige mennesker 
med deres skønne flyvemaskiner! 



t Chipmunks i echelon-formation 
hvor flyene er placeret diagonalt i 
forhold til hinanden. 
Foto: Alf Blume 

"Chipmunks doing the Stuka- 1' 
thing." Foto: Alf Blume 

Alf på bagsædet hos Egon Møller 
fra Stauning i OY-ALD 
Foto: Alf Blume ➔ 

Hvis du kunne skifte livsbane eller 
karriere hvad ville du så gøre? 

Det er nok lidt for sent i min alder, 
men jeg ærgrer mig over at jeg ikke 
kunne opfylde synskravet t il opta
gelse i Flyvevåbnet i 1968. 

Kan du reparere et fly? 

Nej! 

Hvilken person indenfor flyvning 
beundrer du mest? 

Captain Eric Brown. Han var jager
pilot under Anden Verdenskrig og 
testpilot i mange år efter, fløj bl.a. 
Me-163, og alle de klassiske jagerfly i 

1950'erne og 60'erne. Jeg har oplevet 
ham holde foredrag, og det var helt 
ubeskriveligt. 

Hvem synes du skal have Luftpo
sten næste gang? 

Wagn Langebek, ex. 726 (F-84G, 
F-86D, F-104) ChefESK.729, (Drak
en), Flyveskolen, m.v. 

*) Skrev jeg virkelig 8.000 timer -
måske jeg overdrev lidt; ved eftertan
ke og læsning af logbøger så er tallet 
1.200 timer 
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OSCAR YANKEE AF: LARS FINKEN - LARS@FINKENWEB.DE 

OY-CJM ATR 72-212A 2001 658 23.10.2013 Nordic Aviation Contractor (lreland) l-ADCA 
Ltd, c/o Billund 

OY-CLM ATR 72-212A 1997 529 ,0.11 7013 Kirk Aviation A/S, Vejle NS29AM 

OY-CNJ ATR 72-212 1994 414 30.10.2013 Kirk Aviation A/S, Vejle N414WF 

OY-JTI Boeing 737-448 1991 25052 31.10.2013 Jet Time A/S, Kastrup N448KA 

OY-JZA ATR 72-212A 600-Version 2013 1110 17.10.2013 NAC Aviation 2 A/S, Billund F-
WWEW 

OY-JZB ATR 72-212A 600-Version 2013 1121 28.10.2013 NAC Aviation 2 A/S, Billund F-WWEJ 

OY-KAU Airbus A320-232 2007 3227 15.10.2013 SAS VT-lNL 

OY-MXB Diamond HK 36R Super 1992 36345 19.11.2013 Lolland Falster Svæveflyveklub, D-KMDB 
Dimona Rødby 

OY-PCN ATR42-300 1991 230 17.10.2013 Nordic Aviation Contractor (lreland) F-GKNC 
Ltd, c/o Billund 

OY-VAD Dan Rihn DR-109 2013 2009- 14.10.2013 Hardy Vad, Sunds ( midl. reg) 
05/15 

OY-AHM Cessna F.150H 18.10.2013 Casper Fink, Århus Blæst omkuld l Tirstrup 
3.5.2013 

OY-BVW Beech 200 Super King Air 25.11.2013 SGA A/S, Brøndby Solgt til USA 

OY-CFN Piaggio FW P.149D 24.10.2013 Bardin ApS, Sønderborg Solgt til Østrig 

OY-CJM ATR 72-212A 5.11.2013 Nordic Aviation Contractor (Ireland) Solgt til Myanmar 
Ltd, c/o Billund 

OY-CLM ATR 72-212A 2.12.2013 Kirk Aviation A/S, Vejle Udlejet som G-lSLI 

OY-COX DG-808C 23.10.2013 Carsten Trap Lindberg, Kastrup (+1) Solgt som D-KULZ 

OY-EDN ATR42-300 30.10.2013 Nordic Aviation Contractor (lreland) Udlejet l Spanien 
Ltd, c/o Billund 

OY-HHB Schweizer 300C 25.11.2013 Danholding II ApS, Holsted Solgt til Canada 

OY-JXH Schleicher ASH 26E 3.12.2013 Henrik Andre Breidahl, Birkerød Solgt til Tyskland 
(+1) 

OY-MFL BAe 125-7008 2.12.2013 Paragon Air ApS, Hellerup Solgt til Canada 

OY-PCN ATR42-300 21.10.2013 Nordic Aviation Contractor (Ireland) Udlejet som TT-ABE 
Ltd, c/o Billund 

OY-RBE Diamond DA 42 Twin Star 24.10.2013 Danish Aviation Capital ApS, Herlev Solgt til Estland 

OY-VXT Pilatus B4-PC11 3.12.2013 Billund Flyveklub Solgt til Tyskland 

OY-XXY Schempp-Hirth Nimbus 18.10.2013 Niels Ternhalt-Pedersen, Herning Solgt til Tyskland 
4DM (+1) 
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OY-AVY Auster Mk.V 22.11.2013 Karsten Ostermann Madsen, Hurth, Ove Linå Jensen, Skjern 
Tyskland 

OY-BAB Piper PA-28-235 Cherokee 11.11.2013 Georg Bruno Winkler; Gummers- Air Service VamJ rnµ ApS, 
bach, Tyskland Vamdrup 

OY-BAZ Piper PA-28-180C Chero- 28.10.2013 Rune Arvid Nielsen, Odense Jørn Skrøder Jensen, 
kee Haderslev 

OY-CKH Dassault Falcon 2000EX 28.11.2013 Air Alsie A/S, Sønderborg AS Fort Aero, Tallinn, 
Estland 

OY-EGG Cessna F.1 72H Skyhawk 31.10.2013 Frederic Charmant, Brinay, Frank- Jesper Rosenberg Jensen, 
rig Højbjerg 

OY-HST Agusta A.109S 4.11.2013 SG Equipment Finance Schweiz AG, Royal Flush Chartering 
Ziirich ApS, København 

ScanTecffl 

www.scantech.aero/ info@scantech.aero / + 45 96 78 02 00 
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BILLIGE 
rl W ifIM E,((.' 

f"lyv med mig for 400 kr/ti Cessna F 172 H 
Reg: OY-EGU, stationeret på Koster Vig, Møn. 

Flyet kan købes for 195.000 kr. 

Årgang 1967, elektriske flaps, 6 cyl. Rolls Royce, 

145 hK. TT 4877 timer. Luftdygtig til 19.06.2014 

Kontakt: 
Gunner Poulsen 

55 817038 
pamela@vip.cybercity.dk 

PiperWarrior (tunet I 60HP) udlejes fra 

Kalundborg Flyveplads. 
Kontakt Kalundborg Aviation for pris mv. 
5929 I 326 - aviation@mail.dk 

Kalundborg Aviation tilbyder vedligeholdelse og 
reparation af en- og to-motors stempelmotor fly. 
Vi har EASA Part- 145 maintenance & CAMO 

godkendelse samt en national godkendelse ti l 
reparation af Annex li fly. 

IS!j;i~UNDBORG 
Lf1I'VIATION 
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AEROCLEAN 
Aircraft painting 

0049/4841 /935588 
aeroclean-husum(@freenet.de 

www.aeroclean-nusum.de 

SÆLGES 

Cessna 172 B Årgang 1960 
Altid stået i hangar. 
Motor gået 862 timer. 
Hangarplads i EKMB. 
Pris 45.000 kr. 

Henvendelse på tlf.: 20 23 39 82 



GENERALSEKRETARIAT 

Kongelig Dansk Aeroklub 
Lufthavnsvej 28 
DK-4000 Roskilde 
29 90 59 00 

Hjalmar Nielsen, formand 
Telefon 20 22 58 94 

e-mail: hjalmar<a>mail.dk 

Generalsekretær: Anders Madsen 
E-mail: kda@kda.dk 

Sekretariatet er åbent: 
Mandag-torsdag 12.30-16.00, 
Fredag er sekretariatet lukket. 

Biblioteketet er åbent: 
Mandag-Fredag 9.00-16.00 

KDA'S BESTYRELSE 
Hjalmar Nielsen, formand 
Telefon 20 22 58 94 
e-mail: hjalmar<a>mail.dk 

Per Wistisen, næstformand 
telefon 98 18 43 16 
e-mail: perwistisen<a>stofanet.dk 

Jørgen Mouritzen 
M1IJØ- og tlyvepladsudvalg 
telefon 40 500 555 
e-mail: mou<a>mou-pr.dk 

Michael Olesen 
telefon 97 32 33 88 
e-mail: mo<a>paraglideren.dk 

Palle J. Christensen, Luftrumsudvalg 
telefon 86 67 40 48 
e-mail: pallejc<a>mail.dk 

Lisette Bertelsen 
PR- og Kommunikationsudvalg 
telefon 20 92 15 00 
e-mail: lisette sb<a>hotmail.com 

M gas n 0 

1. suppleant: Jacques Johsman 
(indtrådt i bestyrelsen 8. juli 2013) 
2. suppleant: Ole Kobberup 

DANSK BALLON UNION 
Henning Sørensen 
Kronhjortvej 4, 8270 Højbjerg 
Telefon: 86 27 66 63 
www.ballonunion.dk 
E-mail: formand@ballonunion.dk 

DANSK HANGGLIDING 
OG PARAGLIDING UNION 
KDA-huset 
Lufthavnsvej 28 
DK-4000 Roskilde 
Telefon 29905900 
www.dhpu.dk 
E-mail: dhpu@dhpu.dk 

DANSK FALDSKÆRMS UNION 
Idrættens Hus, 
Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 
Telefon: 4326 2777 
Telefax 4343 0345 
www.dfu.dk 
E-mail: dfu@dfu.dk 

DANSK KUNSTFLYVER UNION 
Morten Hartvig Hanesn 
Gundsølillevej 20, 4000 Roskilde 
Fif.: 21 33 05 79 
www.kunstflyvning.dk 
E-mail: 
morten.hartvig.hansen@mail.dk 

DANSK MOTORFLYVER UNION 
Formand: Knud Nielsen 86 23 16 52 
E-mail: elek@fiber.dk 
Sekretariat: Merete Strandberg 
Limfjordsgade 121, Gjøl 
9440 Åbybro 
Telefon: 78 78 21 90 
www.flyvdmu.dk 
E-mail: mail@flyvdmu.dk 

a n 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholdtvej 10, 7400 Herning 
Telefon: 97 14 91 55 (man-fre 10-14) 
Fax: 97 14 91 08 
www.dsvu.dl 
E-mail: dsvu@dsvu.net 

DANSK UL FLYVER UNION 
Formand: Hans Havsager 
Telefon: 46 48 06 08 

Sekretariatet: Dagmar Skov 
GI.Kirkevej 1, Tiset, 6510 Gram 
Tirsdag og torsdag 17:00 - 19:00 
Onsdag og fredag 13:30 - 16:00 
Telefon: 74 82 20 21 
Fax: 74 82 24 00 

www.dulfu.dk 
E-mail: dulfu@dbmail.dk 

KZ & VETERANFLY KLUBBEN 
Formand: Bent Esbensen 
Telefon: 50 99 70 07 
E-mail: besbensen@gmail.com 

Sekretær: Henrik Gabs-Pedersen 
Telefon: 20 68 15 85 
E-mail: gabs-pedersen@privat.dk 

MODELFLYVNING DANMARK 
Formand: Allan Feldt 
telefon: 86 13 41 40 
Sekretariat: Marttin Stuart Nielsen 
Kirkeskovvej 1, Bjælkestrup 
4660 St. Heddinge 
Telefon: 86 22 63 19 

www.modelflyvning.dk 
E-mail: info@modelflyvning.dk 



FLYVESKOLERNE 

-= 

benair 
I vores JAR-FCL godkendte 
flyveskole i Stouning tilbyder vi: 

• Privatflyvercertifikat 
• ErhvervsccrtifikJt 
• Instrument-uddannelse 
• Nat VFR 
• Radio certifikater 
• Ratings på Fairchild SA 777. I PI 410. ~hnrt ~[) r;o 

og Cessna Single Engine Turbine 

BenAirNS 
Stauning Lufthavn • 6900 Skjern • +45 96 81 44 44 

www.benair.com • info@benair.com 

KoldingEgnens Lufthavn /Vojens Lufthavn 
Tlf: 5323 1060 / Fax: 7353 3 183 

www.c1imb2.dk/ Mail: jas@climb2.dk 

BILLUND 

AIRCENTER~ 
INTEGRERET OG MODULAR, TEORI OG SKOLING 

· ALLE UDDANNELSER 
TIL rLYV[MA:lKINc OG HELIKOPTER 

Billund Air Center A/S 
Stratusvej 15 • DK-7190 Billund • Tlf. 7533 8907 

Fax. 7535 3966 • bac@billundaircenter.dk • www.billundaircenter.dk 

DE ANVENDTE BOGSTAVER BETYDER UDDANNELSETIL: 

,', 

•• He lifllght.dk 

li 
HELIFLIGHT.DK TILBYDER UDDANNELSE PÅ 
HELIKOPTER AF TYPEN ROBINSON 22, 
ROBINSON 44 OG EUROCOPTER 120. 

Undervisningen varetages af professionelle 
piloter med baggrund i forsvaret og kommer
cielle flyveselskaber. 

Heliflight.dk ApS 
Hangarvej H· 11 • OK•4000 Tune Roskilde • +45 7022 5260 

kontakt@heliOight.dk • www.heliflight.dk 

Greybird Aviation College tilbyder PPL til 
fly og helikopter samt efteruddannelse: 

T ræningsflyvmng 
Bridgekursus 
Proficiency check 
VFR-NAT 
Halehjulstræning 
N -BEG dansk radiocertifikat 
BEG Engelsk radiocertifikat 
Kone-flyve-kursus 
Kunstflyvning og spinkurser 

www.grcyb1rd.dk • Tlf.- 70 770 I I 0 
M,11: 1nfo@grcyb1rd.dk 

IKAR0S FTO 
TILBYDER: 
• PPL Teori 
• Skoling til PPL og CPL 

Skoling til SE og ME klasserettighed 
• Skoling til SE og ME instrumentrettighed 

Skoling til natrettighed 
• Skoling til instruktørrettighed 

Proficiency Check SE og ME VFR 
• ProfiriPnry fhrrk ~F ng MF IFR 

12. time 
• Træning i Full Motion Redbird Simulator 

Roskilde Lufthavn • Tlf. 46 14 18 70 

PPL = Private Pilot Licence • CPL = Commercial Pilot Licence • SE = Single Engine • ME = Multi Engine • PFC = ProficiencyTraining • 
DIF = Difference Training • IR = Instrument Rating • A = Aeroplane • H = Helicopter • JAR = Joint Aviation Requirements • 
FLC = Flight Crew Licence • FTO = Flight Training Organisat ion • N-BEG = Nationalt begrænset radiocertifikat • 
BEG = Begrænset radiocertifikat (engelsk) 
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April 

10.-13. Aero Friedrichshafen, Tyskland (www.klassikwelt-bodensee.de) ------------Maj 

11.-15. 

20.25 

Juni 

1. 

22. 

Juli 

5. 

5. 

14.-20. 

Kjeller Flydagen, Norge (www.flydagen.no) 

Berlin Airshow, Berlin ExpoCenter Airport (Schonefeldt) Tyskland 

Forsvarsmaktens Hovudflygdag, Sverige (www.forsvarsmakten.se) 

Karup Airshow (www.danishairshow.dk) 

Endelave Flyveplads. 50 års-jubilæum 

Samsø Flyveplads. FLYV-ind og SO års-jubilæum 

Farnborough lnt'l Air Show, Farnborough, England 

Find mange flere Air Shows, fly-in og andre arrangementer i Sirius lnt'I Aviation lnsurance kalender 
og på www.european-airshow.com og www.eaa.org. 

Oversigten bringes uden ansvar for ændringer, aflysninger etc. 

~ Modelf lylenyt 

TEGN ABONNEMENT 
'P" MO'DELFLYVENYT 

og få indblik i det helt særlige univers 
- hvor interessen for luftsport og flyvning begynder for rigtig mange ... 
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CENTER AIR PILOT ACADEMY 
SKANDINAVIENS STØRSTE SKOLE FOR PROFESSIONELLE PILOTER 

LUFTHAVNSVEJ 44, 4000 ROSKILDE 
WWW.BLIVPILOT.COM 
+45 46 19 19 19 ... 

pilot acaden1y 
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