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REDAKTION: HANS KOFOED 

1995 
68. ÅRGANG 

Det første tal angiver bladets nummer, det andet sidenummeret. 

31 Sky Arrow ................................................................................. 611, 29, 10/24 
Beech Starshlp ......................... .......... ................ ........ ......................... ... . 5/1, 29 

Aachen .................................................................................................... 7114 Bel Air ........................................................ . ........................................ 3111 
A•prøven ....... .. ................................................................... ............. 10122, 11126 Beldringe .......... ................. ................................................................. 3f7, 12118 
Abrahamsson, UII .............................. .......................................................... 8/30 Bell AH-1 Super Cobra ........... ..................................................................... 10/6 
Aero '95 .......................... ..................................................................... 6128, 7112 Bell Je Ranger III ....................................................................................... 11/23 
Aeroklubben, se KOA Benzin, Ny type ............................................................... ......... .. .... .............. 4/37 

!~~~g:~;:i \iii \iiIIii~i:~ 
Blbliolek, Flyvevåbnets .......................... ......................... .................... ........... 6/5 
Biggin Hill ....................................................................................................... 4r7 
Billund ............................ ................ ......................... 214, 7.9/30, 1015. 12116. 17 
Birkebæk, Carsten ......................................... ........ ...... ............................ .... 7134 
Bodø ............................................................................ ......... ......................... 7f7 
Boeing 707 ................................................................................................... 5/16 
Boeing 727 .... ......... ........................................ .............................................. 1 0f7 
Boeing 737 ......................................... ,. 2!7, 20. 314, 5. 4.16, 5127. 716, 8/30, 12/S 

t :; ;~ri'ia·:::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::: ;;~ 
Boeing 747 ...................................................................... 3/34, 614, 11/4, 1215, 6 
Boeing 767 .......................................................................................... 2131 . 1216 

, Air UK ............................................................................................................. 6/8 Boeing 777 .............................................................................. 114, 314, 614 , 11/3 
Airbus A319 .............................................................................. 8/30, 39. 101511 

,' Airbus A320 ............................................................................................ 315. 614 
Airbus A321 ............................................................................................... .... 314 

Boeing B·17 ........... ....... ............... ................................ ........................ 6125,1214 
Boeing B-29 ....................................................................... ................ . 10/4. 1213 
Boeing B·52 .......................... ................................. ....................... ............. 12121 

1 Airbus A330 ....... ..................................................................................... 217, 615 
Airbus A340 .......................................... ...... ..... . - ................................... 615, 9(7 

Boeing KC· 135 ............................... ........................................................... 12121 
Borers luftværnskanon .................................................... ... .......................... 3/17 

Ai<cralt Technlcal Publlcalions ... ..................................................... ........... . 4/36 Boserup, Niels ........................................... ............ ... ...... ... ............................ 1/4 
Alcalel .......................................................................................................... 6119 Boye Christensen, N ............................... ... ...... ..... ..................... .... .. ............ 5/15 
Altce Avlatlon .. ............................ .... ...................................................... ....... 3110 Beyer Pe ersen, T . ........... ...... .. ..................... ....... ........................................ 7/29 
Anerød . ...... ... . . . . .. .. .............. ............ .......... ........ .. ... .... .. .. ....... .. . . ..... ....... ...... 1 0/23 Brand ombord .............................................................................................. 1/15 
Alperne .. .... .. . ..... .. ... .. ....... .. ... ......... ........... ....... ... . . ... ... .. .. . ... .. .... . ... ........ .... . 11 /32 Brdlschka HB-207 Alia .... ·-····· ................ .............. ..................................... 6/30 
Amled, B.E ................................................................................................... 7/34 British Aerospace, se BAe 
AMRMM ....... ..................................................................................... .. 2113, 614 Bn;gerundersogelse. SL v·s ...... .................................... ............... 1/20. 3133, 51B 
Andersen, Sv. Aa ......................................................................................... 5/17 Briiel, Per V .................................... .................................. ................. ........... 3120 
Ansvar ... ....................................................................................................... 9128 Bryllup i luften ............................ ......... .................. ... ...... ............ ..... ............. 8121 
Antonov An·2 ...................................................................................... 1116, 811 B Bryrup, Jesper ............................................................... .... .......................... 2121 
Anlonov An•38K ........................................................................................... 8122 Braalhen ........................................................................................................ 217 
Anlonov An• 124 ............................................. ................................................ 4/6 BUF 1 ... ..... ...... ............................................. .............................. .. .. .... ............ 419 

::~~arie~·:~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::··,~:~~ Bundesen. Bent ....... .......... ..................... ............... ................................ ... . 11/29 
Bunker I Karup, Den store .... .. ... .......... ............ .................. .......................... 8132 

Arpe, Per .................................................................................................... 11114 Bush, George ........ .................................................. .. .................. ........ ......... 2115 
ARV·1 ..... .............................................................. ............................... 5110, 11/4 Business Flight ............................................................................................... 4!7 
ASC Falcon ............................................................................................... , 10/25 Bøger .................................................. .......................... 2121.3/21. 10/21 . 12130 
ASC Spiril ............................. ... ............. ................... , ...... , ... .......... ......... .... . 10/25 B01kow Bo 209 Tornado ................. .................................. ............................ 8/20 
Atlanlic Alrways ........................................................................... ......... 615, 9130 

TR 42172 ................. - ......................................................................... 216, 9/31 Gameron V-77 .............................................................................................. 1111 
'luklion .................. ......................................................................................... 1 /6 Canadair CL·215 .......................................................................................... . 7/S 

· 'lutzen, J.F .......... .............................................................................. 3/20, 11/12 Canadair CL-415 ........................................................................................ , 8123 
vanceret flyvetræning ......... .. ................................................................... .. 9/17 Capel a FW2 ........... .. ... ................... ........... .. ..................... ........................... 6129 

,vio Technlk Storrn 280 .......................................................................... ..... 7/12 

æ;~tA~~~'.~~i)))L:~)~)ii))~~ii::)))))i)iii~t~:::~:~~~~: iHi 

CaJlzon. Jan ................................................................................................... 9/4 
Carstensen, F. von G . ............. ........................................................ ............. 1215 
CASA C212 Aviocar ..... .......................... .................................... ...... 2132, 12126 
CD/ROM ror værksteder ...................................... .. .......... .. ....................... ... 4/36 
Center Mobllium ... ............ ........... ............. ............................................. 416, 10/6 

BA 146. se Avro RJ 
BA , Buccaneer ............................................................................. ..... ....... ... 2/36 

Center Air .............................................. ...... ................................ ....... 3/1, 11, 19 
Centrair ........................................................................................................ 1216 

BA Jelstream 31 ...................................................................................... 11 /16 =~=. J::::;:: :~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::: .. ::~:.~~.~:.~~; 1~: 
BAe arrler ............................................ ..................................................... . 2/26 =~= ~" ':1:~i~·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. 1~~ 
E=~~~t \ ~kydnlng· ............................ · ................................ .. ..................... · 11~ 
B ca.1tle Dan 1age Repair Center .................................................. .......... ........ 7/30 

:;.:; ~i 1••···························································· ::: :·:; 

Central Enterprlse ...................................................................................... 12121 
Certllikal•slatistlk ...................................................................... .......... .. ........ 7118 
Cessna 150 .................................................................................................... 3/1 
Cessna 172 ................................................................ 4122, 5/4, 7f7 . 9/11, 11133 
Cessna 182 .... ..... .... ......... ......... ........ ............................................................. 5/4 
Cessna 206 ............ ......... ................ ........ ......... ...... .. ............ ............... .. ... 514, 34 
Cessna Citation Bravo ................................................ ... ......... ..................... 10f7 
Cessna, Ny fabrik .......................................... ............. ....................... .... ..... . 8/27 
Chartertrafikken ..... ....... ................... , ............ .. .. - ... ....... ........................... ... 10/5 
Christensen, Kaj S ................................................................ .. ......... ...... ... 11 /29 
Churchill, W.S .................................................................... .......................... 5130 
Clmber Air ........ .............................. 1/6. 21 , 4/6, 21 . 5/4 , 8/21 , 1016, 11129, 12/6 
Comblned Air Operations Centre .................................... ......................... ... 1/18 



Concorde ... .. .. ........... .. .... .. ...... .................................................................. 4/4 Forward Scatter Station Torphøj .... ............................................................. 511 8 
Convair Catalina ..................................................................................... 11 /33 Fournler RF9 ..... . .............. ... ............ .... .... .................................................... 9rl 
Convair Liberator ............. ......................................................................... 11 /37 Fox C22. .... ........ .. . ..................... ..... ........................ ................... ................ 418 
Crashtender ...... .................................................................................... ...... 9/6 Frandsen. A. Greve ....................................................................... 315. 6124 
CRI Space ... ...... .... ................ ... ............................................................. .... .. 6/19 Frali F15F ..... .... ......................................................................................... 6128 
Cronig MC1 Comet ... . ........................................................ -. ........... ... 10/4 Frederiksen . Kai ..................... ...................................................................... 5/33 
Curtiss XP·55 .. ........................................................... ...... ........ .... ... .... ... ...... 6/36 Fregata ................... ............... .................................................................... 7/13 
Dam. Henrik ........................................................................... ...... ... ... .. ..... 10/31 Frlborg Madsen. Per ...................................................... _. ....................... 12/5 
Danair ...... ............. ... .... ....... .. .......................................... 214. 417. 714, 10/31 Frikke. Bent ........ .. . ................................................................................. 1126 
Danish Aerotech . ... .... .. ...... ..... .. ............................................ ... .... .. . .... 6/19 Frimærke med fly .. .................................................. ...................... 715 
Danish Aircraft Painling ...... ................................................................ .... ... .. 3/11 Fun Air Booking ...•. ............................................. •.. .. ..... ......... .. . 3111 
Danmarksmesterskab. se DM Fusager. J. ........ ..................... ... ......... ............................ .. 1/18 
Dansk Industri .. ... . .. . .... . .......... -.............. ................... ....... . 12/4 Færøerne • ... ...•• ·-··········"···•······· .. ·····.... .............. .. ...................... 5112 
Dansk Modelflyve Veteranklub .................................................................... 6/34 
DASAX-31A .. ... .. . ... ......... ........................................................................... 9/18 GA•7 Cougar ............. .......................................................................... 7133 
Dassaull Falcon 900 ... .. .......... ......................................................... ... 5116, 9/7 GAMA i 1994 ........... ............................................................................... 5121 
Oassault Mercure ... ............ ................................................................... ...... 7/5 Gammelgaard. J.E ....................................................................... _........ 7134 
Dassault Mlrage III ........... ............................................................................ 3/37 Gdansk. Med DMU til ...................................................... ....................... ... 8/17 
Dassault Ml rage 2000 ................................. ......................................... 4/34. 8/9 Giles G·200 .. ......... . ......... .................................................................. . 1211. 20 
Dassaull Mirage F 1 ............. ................. ............................. ........................... 8/9 Glaser·Dlrks DG·300 ............................................................................ 2i 11 , 12 
Data Flight Europe ................................................................................ .... 6/19 Glaser•Dirks DG·303 . . ..................................... .,................................... 9132 
DOL ................................................................................................... 515. 10/3 1 Glaser-Dirks DG 505 . ....... ...... ................ .. .................... .......................... 9/32 
De Havnland Beaver .................................................................................... 7/36 Glaser-Dirks DG·600 ..................... ...................... •... .......................... 9/12 
De Havlllaod DHC•7 ........................................................................... 1/20. 2/19 Glaser-Dirks DG·800 .. .................................................. ...................... ... 9132 
De Havilland Mosqulto ................ .... _ ......................................... 6/11 . 7/9. 8/20 GlaStar •. .. .... ... ...... . ...................................................................................... 8/4 
~ Havilland Otter ....................................................................................... 7/37 Go1ha Go 229 .. ... .................................. ..... • ................................. 5137 
Debat . ... . ... . .. . . . ... . . ... ... .. . .. . .. . .. . . .... . ....... ... . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. .. .. ... ... . .. . . . .. . .. . . .. 3/33 GPS ....................... ............................................. . ........................ 9/10 
Della Dart ........................ . ......... ...... ................................................... 7/15 GPS og elel<lronisk kort .............................................................................. 4137 
Oaployeringsllyvestationerne ...................................................................... 2/26 Grade 82 benzin ...................... ..................... ............................... 4137 
Diamantjagt over Sierra Nevada . På .......... ........... ..... ................................. .. 2/8 GrnbG115T ........ . ................................................................................. 8/4 
Oldnksen, Ole .............................................................................................. 11 /6 Grnb Strata 2C .... .................................................. • ........... 7/1, 10. 11 /4 
01slanceberegning .............. .... . .. ..................................................... 5/24 Grum-Schwensen. Sofus ...................... ... .... ... .. .. .......................... 10/31 
OKOZ .................................................................................................... 5/1 8 Grumman Ag·Cal ... ... ......... .... ..... .... • .... •.......•.•...... ... 11 /20 
OM, ballonllyvning ................................................................................... .. .. 8/28 Grumman Amencan Cougar ..................................................................... . 7/33 
OM. præcisionsllyvning .................................... ............... ............................ .. 8/7 Grumman Skyrocke1 .................................................................................. 6137 
OM, svævellyvnlng ........... .. ........................................................................ 8/12 Grunau Baby .. ............................. .... ..... • ..•••............. 1126. 717, 17 
Dornier Skyservan I . .•• .• . .. . .• • .. .... .•. . .. . . ..... .• . • •. •• • . .. . . . .. • ......... ••.. ...•.. •• •. . .•••. •••. .• 12/26 Grønholt ..... ...... ...................................... ..... ... . ........................... 11 /6 
Dorn.er Do 217 ........................................................................................... 12/19 Grønland ......... ... .............. ............................ .. .................................... 1/7 
Oornler Do 328 ............................................................................................ 5/11 GrøntandsOy . . ................................................................ 1120, 2/32. 10/31 
Douglas County Airporl ........... ...................................................... ............. ... 2/9 Gulfstream lf . ................................................................... ............. ..... 9/6 
DugFri ...... ........... ... ... .................................................................................. 4/32 Gulfstream III .................................... .. • ............ ........ ..... ........ .. 1 /7 
Dyhr Thomsen. Aage ................................................................................... 3/20 Gulfstream IV .. ............................... ... .... ... .. • ............................. 5116 
Dynatech .. .. ........... ......... ............................................................................. 6/19 Gola·pokalen .................................. •... .. ................................... .. 5/0 

Gollingen Go 1 Wolf ................................................................................... 1126 
EAA Scratch Design Contesl ...................................................................... 10/4 
Edinburgh .. ... .... ..... ............. ........................................................................... 3/5 Haderslev .. . ................ . ..... • . •. .... ............. .........•..... 10/5 
Ege. Lennart ............... .. ... .. ..................................................................... 12/28 Hagfors Aero ................................................................................... 5110. 11 /4 
EH101 ... .. ... ...... .. .... .......... .. ..................................................................... 12/4 
Elektromagnetisk kortlægning .......... .......................................................... 2/32 
Ellehammer, J.C.H ... ... .. ........... .............................................................. ........ 4/6 
Ellehammer prisen .............................................. - .......................... 315. 6/24 
Endelave ..... ..... .......... .... ........................................................................ ........ 4/5 
Epervler ........ .... .. .... .. .. .. .............................................................................. 4/10 
Esbjerg .......................................................................... ............. ..... .. ........ 5/6 
ESK 542 ....... ............ .................................................. . .. ... • .. .... . .. 6/11 
ESK 670 .. ........... .............. ........................................................ .. . .... 3/17 

~;t;l~~~u~:.2.80 .. :.::::::::::::::::::::::::::::::_:::.::::: .. ::::::::::::::::::::::::::::::::~~:'.~.1 i~; 
Hand ey Page Hal.lax ............................. ... .. ..................................... 5/2~ 
Hand ey Page Je1stream ........................ ... • ....................................... 11 /17 
Hangarllv ... .................................. .• ............................... ... . . 3/31 
Hansen, Hen111< G ........................................ .. .. .................................... 9/30 
Hansen, Morian ............................. ..... ..•......... ...... 113 1. 4121 
Havarier og ulykker ............................ 1,6. 4 21, 714. 5, B. 8I5.D. 9129, 1014, C 

ESK 721 ........... ... ........ ............... ......................................... .............. 117. 9/33 Hawk (missil) .. ............................. ... ............. ............ . ... 2/6, 7 /9 i 

ESK 730 ....... ... ........ ... ....... ........................................................ 614. 5, 14. 11 /12 
Estonlan Air ..... ............ .... .. ....... ......... ... .. ........ ............................................. 10/5 ~:::: ~uJ. li ... ::::::::::::::::::::::::::::·:...... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. : ;~~ ' 
Euraviat,on ST-50 ........... .. ........................................................................ 2/23 Hejlsberg, Thomas ......... ....... ........ . .............. ........................ 10/22 
Eurocopter Dauph in ...... ............................................................................. 2/20 Hell tec .......... ............................ .... ... .. ..................................... 8123 ' Eurocopter Fennec ...... .......................................................................... 717. 8/9 Helfenov. M. . ..................................................................................... 11/29 
Eurocopter Super Puma ......................................................................... 2120 Herning ......... .............................. .......... . ............................................... 9/8 
Europa ... ............ ..... .... .. . ........................................................................... . 9133 Herning llyvep•ads ......... ................. • •. .. ..................................... 9/26 
Eventyrpriser ...... ............... ............ .......... ..... ................ .................................. 4/7 Hiller UH 123 ............................... .... .. ·-······················ .. ············· 10/7 

Herning Svævellyveklub ......................... .. ......................................... 9/26 
Fairchlld A-10 .............. ...................................................................... 717,911. 36 HOAC DV 20 Ka1ana ........... .................. ... • .......................... 516. 10134. 12/12 
FaircMd F .27 ...................... ....................................................................... 11 /14 HOAC Ex ca li bur ...................................... . . .............................................. 6/28 
Fairchild FH-227 .. ...................................................................................... 11 /16 HOAC Super Dimona .............................. . ............................................... 917 
Fairchild Metro .... ......................................................................................... 4/23 Holbæk ......... ............................... ..... .. ............. .. ................................ 4/4 
Falck Air ........ ..... ......... ...............................................•.................................. . 3/9 Holdt. Dagny .............................................. 12/33 
Faldne llyvere . . ... . . . . . .. . .. . . . . . . .. ... .. ... .. .. .. . ... ..... ... ... ... ..... ..... ..... .. .. .. . .. . ... .. ... . ... . . 5/26 Hvid!. Chr ... . ........................................................................................... 12/ 5 
Fanø ......... ........ . ...... ......... ......................................................................... 1/147 Hvirvelslromsundersøgelser ....................................................................... 7 /27 
Famborough .. .......... .. ... . ................................................................... 1/10. 2/22 Hysing•Dah . Per .............................. • . .................................... 1/13 . 2/15 
Fascination .. ........ ............. ............................................................................ 7/15 Huller 28 .......................................... • .. . ............... ............................... 7/18 
Fieseler Storch ..... ....................................•..........•............................... 1127, 5/22 Hærens Flyvel,enesle .................•.....•.... • ................... _............. . ..... 4/7. 7 / 5 
Finlands flyvevåben ....................................................................................... 8/4 Høy-Hansen, Helge .................................................................................... 6/33 
Flagdag .. ....... ...... ........ ......................................... ................................. ....... 10/6 
Fllghlcases International ... .................................................................. ........ 6119 11 1 Sky Arrow .................................... . ...... .............................. - ... 6/1 , 29 
FLS Aerospace .... .. ..................................................................... 6/5, 9/4. 10131 lbent, Soren ............. ........................ • .. .. ..................... ... .... ................ 4/23 
Fly by light ...... .... ......... .... ......... .................. ... ........... .................... . ... ... . ...... 7121 ICAO ............................................................................................................. 4 /6 
Fly+Fun ..... .......... ..... .. ....... ........................... .. .. .... ... ............ ....... ...... ...... ...... .. 215 lcarus C·22 ................................................................................................. 4/12 
Flygteknik 95 ........... ... .......... ............... ........ .. ........ ... ........ ... .... .......... ... ... .. 9/4 lcelandair .................... , ........ .. ................................................... 5 / 5 
Flykending .............. ................. ............. 1/34. 2134. 3/35. 4135. 5/35. 6135. 7/35. 

8135. 9/35. 10'35. 11 /35. 12/35 
lldor . Gunnar .................................... .. ............................................... 7/28 
lljushin 11·2 ........................................... ................................................... 2/25 

Flymuseet Ellehammer ....................................... ... ....... .. . ..... ....... ... .. 914, 11 /5 lljushm 11 72 ..................... ........ .....•... ................................................... 1/1 1 
Flyskolen ......................................................................................... 7127. 9/30 lnteco VM-23 Variant .............. ................................................... 4/28 
FlystøJ ............... ...... ................ ..................................................... ...... ... ... ... 12128 lnlernal>anal Relief Delrvery ................ . .................................................... 2 /23 
Flyveaske _ ... ...... ............. ................... ........ ·-·············· .. ............................. 3/29 IPA Fly•IN ........................ ................. . ......... ........................................ 11 13; 
Flyvematerielkommandoen ................................................................. 7128. 9/30 ls'ands kystbevogtning ............... ... . ...................................... ·-··· .... 4 /2 
Flyvemuseum. Danmarks .......................................................... 415. 7(4. 7, 8/27 lsraviation ST·50 ................................................................................... 2/23 , 4 
Flyvemuseum, Norges ................................................................................... 718 Iversen Biorn Bfrkho'm ..................................................................... 3/20, 10/"' 
Flyvemuseum, Rus!ands naLionale ...... ... •... .........•........•..... . ..... ............. 2/23 
flyvepladskontoret ........... ............................................................................ 5123 
Flyvertaktisk Kommando ..................................................................... 7/34. 8/32 ja~:~~a~;~~'.~.:::::::::::::::::::::::::: .. : ..... :::.:::::::::::::::::::::::::.:::::: ... ::.:::::::::: ~ 
Flyvesikkerhed, Ml li Lær . . .. . .. ..... ..... .. ..... ... ... ...•. ... ........ ..... ....... ........ ... ........ ... 9122 Jacobsen. V. Aa ........... ................................................................................ f 
Flyvevåbnel ........ ... ..... ...... ................................................................ ............ 3/16 Jensen. H.R.K ............................................................................................ J 

Flyvevåbnets Bibliotek .. . .. . .. .. . .... ... .. ..... .. . . .. .. . .. . .. ... ... .. .. .. . ... .. .. ..... ... ... .. . .. .... . . . . 615 
Focke Wulf FW 190 ......................................................... ............................. 8/36 
Focke Wulf S tieglitz ........... ......................................................................... 10/32 

Jensen. I.H. .......................................... . ................................................... . 

3~;!~;~~~~::n·;::·::::::::::::::::::::::::: .:.:::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::/ 
Fokker F .27 ......................................................................................... 2/19, 4128 
Fokker 50 ............ ............. ......................... ............................................ 7/4. 12/5 
Fokker 100 ............ ... ................ ......................................................... 618. 815. 30 
Force fnshtuttet ... ..... ... ... .. ............ ..... .. ...... ....................................... ............ 7/27 
Farsikling af luftgods .............................. .. ................................................... 5132 ~1ift'.~; tSI) :? 



I 
Junkers Ju 5213m ........................................................................................... 7 /9 
JunkersJu 188 ........................................................................................... 12/18 
Junkers Prolly VLA ..................................................................................... 7/12 

Kaldred ...................................................................................................... 11 /21 
Kangerlussuaq ........... .. ................................................................................ 2/28 
Kanonlufllorsvaret .................. _ .............................................................. 3/17•18 

MIijøiedeise I Forsvare! ............................................................................... 8/24 
Mindemedalje ................................................................................................ 515 
Minden ......................................................................................................... 218 
Millerberg ............................................................................. ........................ . 5/8 
MLU (F•16) ............................................................................................ 2113, 715 
Modelllyve Veteranklub, Dansk ................................................................... 6/34 
Modelsider 1136, m, 3/36, 4/4, 5136 , 6136, 7136, 8/36, 9/36. 10136. 11 136. 12136 

Kap Moltke ............. .. ........ ........... ................................................................... 3/4 Modlno flyvemuseum ................................................................................... 2/23 
Kar log Air ....................................................................................................... 917 Mooney Ovation ........................................................................................... 10/6 
Karlovy Vary ................................................................................................. 2/17 MUK Air ............................................................................................... 2/21 , 10/5 
Karup .......... ................................................................. 516. 615. 8/32. 9111 , 1216 
Karup, Åbent Hus ................................................................................... 515. 8/8 

Munkholm, E ................................................................................................ 12/5 
Murphy Super Rebel 2500 ........................................................................... 4136 

Kashkoull, Mahoud ................................... ................................................... 4/32 Mu 130 ........................................................................... ...................... 6120, 916 
Kastrup ........................................................................ 2/5, 315, 614, 5, 8/4. 11/4 Myaslchev M·55 .......................................................................................... 8/23 
KOA·s årsberelnlng ............................. .. ................ . .................... 610 , 7/0. 918 Møder ........................................................ 2120. 3/21 , 9/33, 10i21, 11121. 12/29 
Kirk Christiansen, Gotlred ............................................................................ 9/30 Månesklnnsskvadronene ................................................................... 1112 , 2/14 
Kjær, Sø ren ................................................................................................. 7124 
Klink LMK Oryx ............................................................ ............................... 9133 Natmålsøgningsuds1yr ................................................................................ 1016 
Knuth. Eigil .... ............................................................... ................................. 314 NATO Reactlon Force .................................................................................... 215 
Koloed, Hans ................................................................................................. 5/D NATO's udrykningsstyrke ............ ............................................................. 11/12 
Konkurrenceflyvning?. Ændrede regler for ............................................... 6/ 10 NBAA Show ................................................................................................... 917 
Krag , Fntz .................................................................................................. 1122 Nedskydning al ballon .............................................................................. 11 /1 0 
Kreutzmann, Ntels ................................................................................. 10131 Newair ........................................................................................................ 11 /1 4 
Kring, Jørgen ...................................................................................... , ........ 1016 Nielsen, Eh V . ................................................................................................. 9/6 
Kristensen , B .............................................................................................. 12133 Nielsen, lngoll ........................................................................................... 11 /29 
Knstensen. Michael ............................................ - ........................................ 5/8 N1varo, Chnstlna og Jan ............. .............................................................. ..... 2/5 
Kufusuk ........................................................................................................ 5/6 NM. præcisionsflyvning ............................................................................... 10/0 
Kunstflyvning med svævefly ........................................... ...... ......... .. .. 10126 Nord, Station ........................ . .. .................................................................. 1/9 
t<Z tll ..................................................................................................... 116, 15 Nord 262 . ....... .... ................................................................................... 1/21 
KZ VII ....................................................................................... 7113, 9122, 10/33 Nordisk Mesterskab, se NM 
KZ X .................................................................................................... 717, 10111 Nordlund. Mads ............................................................................... ...... t 0/31 
KZ ra1lyet .................................................................................................... 8120 Norsk Luflfartssenler ...................................................................................... 7/8 
Kobenhavns Lufthavne ............................................. 614. 5, 815, 10/6, 11 , 11124 North Amencan F· 100 ........................................................................... 9123. 14 
(se også Kas1rup og Roskilde) North Flylng ................. ... ................................................................... . ..... 4122 
Køge .......... .. ................................................................................................ 5/22 North•Wesl Air Service .......................................................... . ................... 6131 
Koster, Erik ................................................................................................... 7134 Northrop B·2 ............................................................................ 5137, 913, 10128 

Northrop E·2 .............................................................................................. 815 
Larsen. NøJe ................................................................................................... 5/b Northrop F·5E ................................................................................................ 6/3 
Larsen, Gunner ............................................................................................ 1122 Northrop T•38 .................................................................................... ~ ...... 713 
Larsen, Lars C ........... ................................................................................ 12/8 Northrop XB•35 .............................................................................. ............. 5136 
Learjel 55 .. ..................................................................................................... 319 Northrop YB·49 ............................................................................................ 5136 
Lekl Avlallon ................................................................................................ 6119 Nærluftlorsvaret ..................... ................................... ............ ...................... 3117 
Lel L-410 ... .... .... ... .. .. ... ... ............. ......... ........ .............. ......... .......... .... ...... .. 12/26 Nørgaard, Carslen ..................................................................................... 7/29 
Letland .. .... .•. . ..... ... ........... ...... ..... ... ... .. ..... . ... ..... ... ...... ... .. ... ..... ..... ... .. . . .. ... ... . 1114 
Levinsky, Svend .. ................................................................................. . ... t 2/5 Odense .................... _ ................................................................................... 317 
Liberalisering ............................................................................................. 10/15 Olsen, Fred ............................................................................................. ..... 11/5 
Lindberg, Helge ........................................................................................... 6133 Olympia ................................................................................... ....................... 717 
Leck. Per .. .............. ............................................................................ . .. 11/21 Ophejsnlngssyslem .................................................................................... 5125 
Lockheed Argentina ..................................................................................... 9/4 Orlican M 7 Ornls ........................................................................................ 7114 
Lockheed C-5A Galaxy ................................................................................ 1/11 Oscar Yankee .................... 1/21.2133, 3132, 4131 . 5134, 6132, 7133 , 8121 , 9/34, 
Lockheed C-130 Hercules ...... .. ... ... ... .. . ..... ... . .. ..... . ..... .. . .. .. .. ...... ...... .. 1 I 1 , 9, 2/7 10/34, 1 f/2.3, 12/34 
Lockheed F·16 ........................... 2/5, 13. 6115. 7/5, 8/1 , 1011, 8, 11112, 1218. 21 Overlevelsesvest............. ... . ... ... . .................. . .................................. 12/32 
Lockheed F· 104 ..................................................................................... 3/36. 37 
Lockheed Hudson ........................ , .............................................................. 6/25 Pallesen, Anker ............................................................................................ 1015 
Lockheed P·3B Lightning ............................................................................ 1/1 O Palsgaard, Er k .................. : .................................................. , ....................... 9130 
London City .... .................................................................................. - ........... 8/4 Panavia Tornado .. .......................................................................................... 818 
Lutttartspakker .. . .. . ... .. ... .. . .. . .. .. . .. . . . .. . .. . .. . .... . ... .. ..... . .•. . . . .. .. . ....... .. . .. . .. . . . . .. ... . 1 0115 Panoramaer ............................................................................................... 10136 
Luftfartspokalen ............................................................................................. 1/4 Paramotor ...................................................................................................... 116 
Luftfartsuddannelser. Skolen IOf ......................................................... 7127, 9130 Paris Air Show ............................................................................ 6119. 8122, 9118 
Luftfartsvæsenel, se SLV Pedersen, G.S ......................................................................................... - .. 5/13 
Lullgruppe Vest ...... ................................................................ _ .................... 117 Pedersen. Jens ............................................................... - ............................ 9/7 
Lulthansa ......... ........................................................ 215, 7, 513, 4, 7/6, 20, 11/4 Pedersen, Kaj ............................................. .......................................... 6131, 33 
Lullhavnskonference ......................................................... ............................ 916 Pedersen, Magnus ............................ ........................... ............... .. ............... 5133 
Luftmeldekorpset ... ............................................................................. 6/17, 8i27 Pemco ........................................................................................ 417. 714, 34, 916 
Lul1tanknrng ................................................................................................. 10/8 Per Udsen .................................................................................................... 6/19 
Luftwaffe ....... ..... ........................................................................................ 12118 Percival Proctor ................................................................................. 11/5, 12/36 
Lundt, Einar .................................................................... _ ....... ...................... 315 PFA RaMyel ................................................... .. ............................ .................. 9/33 
Lundtofte ........................................................... - ........................................ 1i 26 Piccolo ........................................................... .... ... ·-······ ............................. 7113 
Lys, Styring med ... ......................................... .............................................. 7/21 Pilatus 84 ... ... .. . .. . .. ... ... .. . .. .. . ...... .... ... . . . .. ... .. . ... .. . .. . .. . .. . ... .. .. ... .. . ... .. . .. . . .. .... . .. 1 0126 
Læserbrev .................................................................................................... 7/26 Pilatus PC·9 ................................................................................................... 916 
Læsø ............ ................................ ............ ...................................................... 8i5 Plper Aztec .................................................................................................. 4122 

Piper Cherokee ..................................................... ....................................... 3'-31 
McOonnell F·4 ....................................................................... ..... . _ .............. 3136 Piper Cheyenne ........................................................................................... 1/34 
McDonnell Douglas AH•64 Apache ........................................................... .... 9/7 Piper Colt ........ ...... .................................................................. .. ........... ........ 8/20 
McDonnell Douglas C·17 ...................................................................... 1/11 , 417 Piper Navajo ............... ...................................................................... 1134. 12/34 
McOonnell Douglas DC·9·21 .. .............................. ......................................... 7/4 Pi per Pawnee ... ......... ............ ..... .. .... ... ....... ............. .......... ..... ....... ..... .. ..... ... 11 /5 
McOonnell Douglas F· 15 ............................................................................... 8/9 Piper Seneca .... ........................................................................................... 1/16 
McOonnell Douglas F/A· 18 ..................................................... 615. 714, 814, 1013 Piper reddet? .................................................... ............ ................................. 916 
McDonnell Douglas MD·80 .................................. .......................................... 716 Pleius .......................................................................................................... 4/36 
McDonnell Douglas M0·90 .......................................................................... 1014 Polsk llylndustri ....... ................... .. ................................................................ 1/16 
McOonnell Douglas M0-95 .......................................................................... 8130 Polyfiber .................................................................................... - ................ 4/36 
McOonnell Douglas MD630N ........................................................................ 417 Polyt skoleg~der ................................................................................ 7/17, 11/17 
McOonnell Douglas M0900 ........................................................................... 2/7 Praktik I Tyskland .................... .. .... ............................................................... 8123 
Maersk Air ..... .... ............. 1/6, 216. 7, 19, 3/5, 9, 615 , 715, 6, 32. 10/33, 12/4, 5, 16 Premlalr ........ ............................................................................. 9/4, 10/31 , 11/6 
MAF-Denmark ................................................................................................ 6/5 Præcisionsflyvning, VM ............................ .................................................... 3113 
Mageilan EC·10X ......................................................................................... 4/37 Pulsar .................... -...................................................................................... 8/20 
Malme Avialion .............................................................................................. 814 PWS .............................................................................................................. 11 /6 
Marcotte, Ron ....... .................................................................................... 10129 PZL 1·1 lryda ................................................................................................ 1/16 
Maribo ............................................................................................................ 417 PZL M·18 Dromedar .................................................................................... 1/17 
Marup. Werner ............................................................................................. 9/17 PZL M·20 Mewa ......... .................................................................................. 1116 
MDM Fox ................................................................................................... 10/26 PZL szo.55 ........................................................................................ 3/24·26 
Messerschmltt Bl 109 ................................................................................ 12/20 PZL Wilga ............................................................................................ 6110, 918 
Messerschmltl Me 262 ................................................................................ 6136 
Messerschmlll Me 410 ............................................................................... 12119 Ov1slgaard Hansen, E ..................................... ......... .................................... 1123 
Mid Life Update (F·16) .......................................................................... 2/13, 715 
Mlkoyan MIG·27 .............. , ............................................................................ 4125 Randers .......... ................................................................ ................... .......... 1215 

\ 

M1koyan MIG•29 .................................................................................. 2/34, 4125 
MIi Ml·6 ........................................................................................................ 4/26 
MIi M1· 12 ...................................................................................................... 2/25 
MIi Ml· 17 ...................................................................................................... 4/26 

Rans S·6E Coyote li ............................................ ........................................... 418 
Rans S·12ES .......................................................................................... 4110. 11 
Rasmussen. Vagn ........................................................................................ 7135 
Raven/Air•IT ................................................................................................... 615 

MIi Ml•23 ...................... , ........ ....................................................................... 2124 Raytheon Hawker 800 ......................... .. ......................................................... 314 
Militært Udstillingscenter, Dansk ................................................................. 12/6 Red Arrows ......................................................... , ................................... ..... .. 5/5 
M·ljoankenævnel ..................................... " .................................................. 716 Red Fag .................................................................................................. 1218 
M.ljolly ........................................................................................................ 12/26 Repubhc P·47 Thunderbolt ......................................................................... 9136 

iljøgodkendelse ... . ..... . .. .. . ..... .. ... .. . ... ... .. ... ... . .... . . . ... .. . .. .. .. . .. ... ... ... .. . .. ... ... .. . . .. 1 /6 Rlchler Delta Dart ........................................................................................ 7/15 



Ringsted ...................... ................................... ............................ 3119. 10/4, 5120 Saflyvepladser .................................. .. ...... ................................................ 10/4 
Robin DR 400 .............................................................................................. 1!117 SanderJysk Flyveklub .. ....... .. ..................................... .................................... 4/G 
Rocilwell 8 -1 .................................. .... ...............................................•. .......•. 1 ar, Sondre Strømljord .. ... ............. ............ ............................................. ..... 2/28. 314 
Rockwell·OASA X·31A ... .. ............................................................................ 9118 Sørensen, AS ................................................................ ................. . ..... 12/33 
Ro!ls•Royce Trenl ...................................................................................... 6/4 Sorensen. Bruno ....... ................................................................... 4/21 , 23 
Rosgaard. K.E ....................................................................................... 7134 Sørensen, Henning ... ............ ... ......... ................................... .................... 1118 
Roskllde .. ....... ......................................... ... ............. 315, 19, 20. 716, 9120, 11124 Sørensen, Knud ................. .......... ...................................................... ......... 6/33 
Rostock . .. . .. ... . .. . .•.•.. ... .. . .. . .. .. . .. .•.•. ... .. . .. . ... ... .....•.. .•.•... .. ... .. ... ... ... . .. . ... . . . . .. .. . . 6/26 
Rumfærge ... ............ ............. ... ........ ................................................. .. ............ 916 
Rungholm. Lasse ................................. .... ............................................... 5i32 Taxaflly, Booking at . .. .... ............. ............................................ _ .............. .. 615 
Ruslands flyvevåben .•. . . . .. .... .....•. .....•.............................. ...... . . .•... . ........ 4124 Technollug Piccolo ... ................................. ......................................... 7113 
Rut an LongEZ ..........•........................ .......................•.....................•. 6/1 o. 10120 Tecnam P 92J ............................................................................................. 7114 
Ryg. og rygmarvsskader ............................ .......... ................. ................ . .. 4118 Tejsner. Søren. ........ ... ................................................ .. ................ .... .. 4121 
Rødekro .... ... ..... .. ...... .. ................................................................................ 4/G Teknisk Museum .... ................................................................ .................... 914 
Ronhol. Kjeld ......................................................................................... ..... 5133 Telefoner til LMK .... .. .. ......... .... ........... .................................... . . 5117 
Rønne ............. .... .................. .. ........................................................... .......... 8/17 Telefonnummer, Nyt ...................................... .. ....................... ............... 615. 715 

Tenna ............................... ............................................................... 114. 6'5. 19 
Saab 340 . ... ... ...... ...• .... . ...... .. ..... ... .. . ...... •. .. ... ..... ..... •. .. ...•. ....... ..... ... . .. . ..... 815 Thalbitzer. Jørgen •.. ........ .. ....................................................... .......... . ..... 2133 
Saab 2000 .......................... ........................ ........................................... 515. 11 15 Thinesen. Johs . .... ...... ...... ................................................................. 7116. 11 118 
Saab Draken ............. ·-··················· .......... ................................. ........ 818. 10121 llisted .......... .. ....... .. .. ........................................................... ......... 6131. 11 120 
SaabJAS39Gnpen .................................................. 715. 813. 10.1015. 11/30 Thuesen. Lars.... . ................................................................ ...... ....... .. . 10131 
Saab Salir ....................................................................................... ... . ... 11 /20 Thaagaard, Mogens .. . ... .............. ........... ............................................. 12/28 
Saab og Scanla ............................................................... ............................. 414 TlelZ. Gunnar .. ..... ............................................... ........ ..... ........................ 10131 
SAR statlsllk ................................................................................................. 7126 Tirstrup ....................................................................................... Z,26. 814, 12/5 
SAS ......... ............................... 1122, 2131 . 3128, 414, 6, 515, 27, 714, 5. 8130. 39, Togeby, Hakon .... ....... ................................................. ........................... 1 /22 

10/4, 5, 6. 11 14, 12/4, 5, 6 Tophø/, L. ........................ ........ .................................................................. 3116 
SAS antager plloler .... ............................................................................... 11121 Torshavn. FSN ..................... _ .............................................................. 5112 
SAS og Lutthansa ......... .. ............................................................................. 7120 Totalforsvarsmesse ................................................................................. 5/19 
Salalr .......................................................... ............ .......... ...................... 6/19. 33 Transeast Alnlnes ....................................................... ..... ....................... ... ... . 515 
SATIC Beluga ...... ......... ........... ................................................................... 8/22 Transportvpgne. Kørsel med ........................................................................ 4/E 
Scancup 95 ........... .. ...... ................................... .......... ........... .... .. ............... 11111 Tnke ............................................................. .. .. .. ........................................ 6121 
Scheibe SF·34 ...................................................................................... 116. 1215 Tupolev Tu-1 6 ........ ......... .................................. .......... ................ .. 2125 
Sche1be SF-40 ........................................................................................... .... 114 Tåsinge ............................ ......... .... ..................... ............. • 715 
Schempp Hirth Venlus ........................................ ....................................... 6126 
Schteicher ASH·26E .............. ................................................. ..... ........ ...... 12/22 U-125 ... ......................... ..... .......................................................................... 3'4 
Schleicher ASW-27 ....................................... ................. ..................... 715, 9f7 Uddannelse af svæveflyvere ...... .................................................. • 11 / 17 
Schaler, Ulrich .... ....... ............. .......................... .... .. ..................................... 7/14 UL•lly på dansk register ......... ............. ,.................................. ••• 4 ·9 
Scratch Design Conlesl .................................................... ....... ................... 1014 UL•hy? Hvad er et .................................... ... .. ....................... ..... 4/8. 6 21 
Shadow ... ........................... " ..... ................................................................ 4/10 UL•klubber ............... ..... .................................. .... .... ............... • . ... 4 11 

Shell•husel ········· ·· ················-········--·················· ··············· ···· ·· ······ .. ········--··· 6111 UL•uddannelsen 4112 
Shorts T ucano . ... . ..... ... ... .. ... .. . .. . ... . .. .•. ... . .... .. . •. . .•. .. .. ... . .•. . . ... .. . .. ... . . .. . .. . .. . ... .. . .. 717 Ullimate 10·200 ..................... ........................................... ............ ...... 10 11 
Sierra Nevada .................... .................. ........... ......................... .......... ....... ..... 2/8 Ulykker, se havarier 
Slkorsky 5.55 ...................................................................................... ........... 1/4 Ungarn. Ballonfest i ................................................................. 1125 
S1korsky S-61 ............................................. .................................. 2132. 5125. 618 UPS ............... ....................... ....................................... ..... .......... _ ....•....... 9/4 
S.korsky S-92 ........ .. . . .. . .. ..... ... .. . ..... .. ... ...... .. .. .... .. ... .. . .. ... ... .. .. . ... . ... ... ..... .. ... . 1 or, 
S monsen, Leif ...... . ....................................... .......................................... 7134 V·legnel ....... .................................................. ..... ... ..................................... 5130 
SIVEL $D27 Corriedale ..... ....... ................................................................ 2/1. 22 Vagar ................................................. ... .. ....................................................... 9/6 
Skagen, FSN ........................... ..... ......... .......... .......... ...... .......... ....... .... . 314, 12/5 van·s AV 4 .............. ........... ............................................... .... .. . ... ......... .. 1014 
Skal li:bage .................................................................................................... 6/5 Vandel ........................................................................ -....... 2/26, 514. 7[1 

Skive ................................................................................................... 1015, 12/6 Varmt vejr Flyvning i .................................................................................. 6/22 
Skjolh, Johs ........... .............. ...... .......... ..... .................................................... 6/33 Verdensmesterskab. se VM 
Skolen ror lultfartsuddannelser .......... ........................................ ............. 7127 Veteranklub. Dansk Modetnyve ................................................................. 6/34 
Skrydstrup ................. ........ ... ..... ................................................................... 3120 VFW614 ......................................................... ...................................... ........ 5116 
Sky Arrow ................. ... ............................................................................ I 0124 Viborg .............. .. .................................................................................. 8/5. 9/4 
Sky Arrow ........................................................................................... ... 611. 29 Vin• og bal onfest I Ungarn ..... ......................................................... ....... 1 /25 
Skywalker ........ .... .............................................. ..... ... ..... .... ..... ... • .... 4'9 VM, ballon ............................................ ............................................... 1118 
Slaglilte ........................ .. .......... .......... ...................... .... ... . ....... . ....... 5r20 VM. kunstllyvnlng . . .. ... ... . ............................... ............. ......... ._ • . ... .. . .. .. . .. 1131 
Sllngsby T.218 ................... ................................................. .. ................. 12114 VM. præc,slonsUyvn,ng ...................... ... .... ...... ......... ...... ................... 2/16. 3113 
SLV ....... .............................................. ....................... 1120, 3/33. 4/6. 614, 10115 VM, rallyflyvn,ng ... ......................................................... ........ .. 918, 10/20 
SL V udstilling .............. ..... .. ......... .......... ...... .... ... .... . . .. .... ... .. ... . .. 8126 VM, svæveflyvning . . .... ...... .......................................................... 2112. 4/ 1. 14 
SLV's brugerundersogelse ............................................................... 5123. 8 Volvo ...... .................. ............................................................ . .......... 615 
SM·92 ........................................................................... ............................... 9/33 Volvo br molor I fly .............................................................. ...... .... .. .... 11 /5 
Sm,th Advanced Acrn ............ ............................................................. ......... 9133 Vought Corsair .................................................. .. . ....... ......... .... 1 1136 
SOC, Verdens bedste ...................... ............................................................ 1118 Værksteders ansvar .......................................... ................ . ..... 9/28 
Socata T8M700 ........................................................................................... 8/22 Værlose .................... ........................................... 4/1 3, 5131 6i5. 9.'7, 1215. 18 
Solceller ....................................................................................................... 6/17 Våbenlekn sk Afdeling ............................... •·· ······ ··· .. ··• ..... . ....... 7128 
Sondrestrom ................................. .................................................... ... 2128, 314 
Sonntag, Friedrich .................. .. ......... .............................. ............................ 5131 Waco Class,c .................................................... ... ..................................... 8/20 
Sovjetunionens flystyrker .. ............ ...................... ............. ............................ 4124 
Speedtwln .. ............... .................................. .' ................................................ 2122 

Wahl , Lennart .. ... .................. ........................................................................ 1133 
Weishaupt. Per .. .... ........................................ ......................... .. ................. 6134 

Spjald ............................................................................................................. 315 Wendell. Jens ... ............................ .. ............................. .. .. 10/12 
Sprængning at tyske Ily ........ ..................................... ................................ 12/18 Wendell 2.00 .......... .............................................................. _ .......... 10/ 12 
Stamer-Llpplsch skoleglider ............. ...................... ........ ............. ............... . 12/5 Weslland Apache ...... ..... .... ........... ............... ........................ .... . ................ gn 
Standardvilkår .......................................... .... ........... ..................................... 9/28 Westland EH101 Merlin .............. .................. .. ......................... ... .. .... 1214 
Stansted ...... ......... ...... ...... ... ..... .. ......................... .. .. .................... ............ ....... 6/8 Weslland Lysander .......... ........................ ............................. ... .... 1112. 2115 
Star Air .................................................................................................. 7/32, 914 Wlbollt. Jørgen J. ................... ..... .. ... ... • ... ........... ..... .. ... .. ......... 5120 
Slarllng Air ... ............ ................................................................................... 1014 W1chmand. Bjørn ..................... ......... ........ ........................ . ............ ..... 9/30 
Statens Luftfartsvæsen. se SLV Wichmann. T.H.K ...................................................... ..................... _ .......... 2/21 
Station Nord .. . . .. . .. . .. .•. . .... . .. ... .. .. . .. .. . .. .. . ... .. ... .. ........ ... •.. . .. . .. .. ... .. . ... . .. ... . . . . ... .. . 1 /9 Willumsen. Birgit ...... ... .... ... ..................................................................... 10115 
Stemme S-10 ... .................... ...................................................................... .. .. 9r, Wilson Acrollte .................................................................................. ..... .. 10/4 
SterHng European .................................................................... 315, 28, 716. 11/5 Wlndex .......... ........ .... ................... .. ...•... .. ........................................ 1128·30 
STI< .................................... ......................................... .............. ..... ...... ........ 1215 wmman. Steve ............................................................. ............................... 9130 
Stoddard Ham,llon Glastar ..................................................................... 214. 8/4 Woll ......... ........ ... ..... .......................................... ................................ ... 1/26 
Slorm 289 ..... ..... ........................................................ ................................. 7112 Wond Air Games .................................................................................... 10/6 
Strong Resolve .................................................................................. .......... 6111 Wom!ng, Chr ....... ........................................ .................................. .... . 5/1 1 
Styring med lys .................................................... ••... • ...... ........ . ........... 7/21 
Sukhul Su• 17 ..... .. ............................. .......................................... ...... 4124. 25 Yakovtev Yak·40 ... ..................................................................... 12/21 
Sukhol Su•24 ....................................................................... 4125. 27 (checkes!) Yakovlev Yak-42 ....... ..... ......... .............................................................. . ..... 515 
Sukhol Su•26 ...... .......................................................................................... 1132 Yakolev Yak·52 ...... ... .............................................. .. .......................... 3132. 7i24 
Sukhoi Su•27 .. .. ............................................................................................ 4127 
Sukhoi Su·30 ...... ................ ......... .... ......... , .............................. ..................... 1/11 Zacho. Car1 ..................................... .. .... ..... .. ............ ................... .... .. .. 1122 
Sukhoi Su·35 ......................... .......................................................... .......... 1111 Zeulhen, Jesper .... .. .................................. -....................................... .... .. 1122 
Sukhoi T-4 ............................................................. ................. . . .......... 2/24 Zum Mltterberg .... . ................................... .......... ......................... 518. 616 
Sun Air ..... ........... ..................................................... 116. 3/9, 7119, 1015. 6, 12/6 
Sun•N-Fun .............. ..................................................... .... ... .. .............. 1116 Østrlg, Svæveflyveferie I .......... .... .................................................. .. 518. 616 
Sundberg. Niels .............................. ..................... ..... ........... ..... ... ................ 7/19 
Sundbyll Ile ... . . . . .. . .. .•. . . . .. ... .. .•. .. ... .. . .... .. . ... .. ... ..... ... ........ .•. ... ..... .. . ... ..... .. .. ....•..• 715 Ålborg ............................................................... ........ ...................... .... 814. 24 
Supermarine Spltn1e ............................... ................................................ 5/4. 718 
Svebøl'e-lejren ......................... .. ................................................................. 7116 
Svæveflyveklubbernes problemer ... ...... ....................................................... 4/B 

Aalbæk·N elsen. Bent .. .......................................................... ... ... . .... 514 
Århus .......................................................................... .................. 2/26. 8/4. 1215 
Arsberelning, KDA's .......................... ......................................... 6/D, 710 . 9/8 

Svævellyvekonlerencen .......... ..................................................................... 3/22 
Svæveflyvere, Uddann~se af .................................................................... f 1/17 
Svæveflyvesafari ............... .. .................................................. ....................... 7122 
Swissalr ................................................................ .......................................... 715 
SZD-55-1 ........... ........................................................ .............................. 3/24·26 I 
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IAE V 2500 
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* Ingen uforudsete driftsstop 
* Ingen kostbar de-montering 
* Flere kan inspicere samtidig 
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KORT 
SAGT 

Flere 777 
Sidst i oktober gik Boeing 777 
nr. 4 i luften for første gang, 
et par uger senere nr.5. I alt 
ni fly skal deltage i prøveflyv
ningsprogrammet for det nye 
trafikfly frem til første levering 
til maj. 

Som afslutning på prøver
ne skal mandskab fra United 
Airlines bemande og service
re fly nr. 4 på 90 flyvninger. 
Dette skal kurere eventuelle 
,,børnesygdomme", som el
lers først plejer at vise sig, når 
nye fly sættes i drift. 

777 nr. 4 og 5 er begge 
malet i United Airlines farver 
og har fuldstændig kabineind
retning. Motorerne er af typen 
PW4084. 

Luftfarts
pokalen 
Ved Danske Flyvejournalis
ters Klubs traditionsrige jule
frokost den 2. december i Ka
strup lufthavn fik Københavns 
Lufthavnes administrerende 
direktør Niels Boserup over
rakt Luftfartspokalen 1994. 

At Boserup, der i 1991 blev 
headhunted til chef for Kø
benhavns Lufthavne, skulle 
have pokalen, var lige til et 
stykke ind i julefrokosten en 
velbevaret hemmelighed -
pokalmodtageren var ikke 
varskoet på forhånd! 

Klubbens formand, redak
tør Erik Eriksen motiverede 
valget af Niels Boserup med 
den måde, hvorpå han i tre 
år har forestået lufthavnens 
privatisering, effektivisering 
og fortsatte udvikling, med de 
trafikmæssige og økono
miske resultater, der er opnå
et og med det fremsyn, hvor
med lufthavnens videre ud
bygning (for 5,5 mia. kr. i løbet 
af de næste 7-8 år) er plan
lagt og påbegyndt. 
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Et af Boeing 777-f/yene foto
graferet under en af prøver
ne. 

Letningen sker her så vold
somt, at bagkroppen kommer 
til at slæbe mod startbanens 
beton. Den er imidlertid be
skyttet af en kraftig egeklods, 
som er anbragt der for det 
samme. 

Nakskov 
fortsætter 
Da der endnu ikke er indgået 
nogen aftale om samdrift af 
flyvepladserne på Lolland, 
fortsætter driften af Nakskov 
flyveplads på uændrede be
tingelser i 1995, skriver Lol
land-Falster Folketidende. 
Det vil fortsat være Nakskov 
Flyveklub, der er ansvarlig for 
driften, og til det formål op
pebærer den et kommunalt 
tilskud på 60.000 kr. 

Verdens 
højeste 
En ny trafikflyveplads i Tibet, 
4.334 m over havet, er nu den 
højest beliggende flyveplads 
i verden. Tidligere var del la 
Paz i Bolivia (4.058 m o.h). 

Den nye flyveplads hedder 
Bangda og ligger tæt ved 
byen Changdu. Det første fly, 
der benyttede den, var en 
Boeing 757 fra China South
west Airlines. 

S-55 til Flyve
våbnet 
Flyvevåbnets historiske sam
ling har fra det engelske Mu
seum af Weapon Technology 
i South Humberside gener
hvervet en af de S-55 helikop
tere, man solgte i 1967. 

Helikopteren, der har num
mer S-884, har ikke fløjet i de 
forløbne 28 år og mangler 
både motor og instrumenter. 
Den kom til Karup med bil den 
21 . november. Da bilen kørte 
tilbage til England, medtog 
den en fuldt intakt Draken (A-
011 ), som Flyvevåbnet har 
givet i bytte for helikopteren. 

Scheibe SF-40 
Efter et par halvlykkede for
søg er den 86-årige Egon 
Scheibe atter på vej ind på 
UL-markedet, skriver Segel
flygsport, denne gang med en 
formindsket Motorfalke med 
en 60 hk Suer motor i næsen, 
kaldet SF-40. Den blev prøve
fløjet i maj og har på traditio
nel Scheibe-vis stålrørskrop, 
mens vingerne har kulfiber
bjælke, torsionsnæse af glas
fiber og skumprofiler, beklædt 
med Dacron-lærred. For at 
kunne holde en pris på lidt 
over 60.000 DM (excl. moms) 
skal vingerne fremstilles i Un
garn. 

• 

Terma 
eksporterer 
Efter fem års intensivt salgs
arbejde har Terma Elektronik 
i Lystrup fået en ordre på 50 
mio. fra det hollandske flyve
våben. Den jyske virksomhed 
skal levere apparatur til instal
lation i fly, så piloten bliver ad
varet, hvis der er missiler på 
vej mod ham. 

Terma, der ejes 60% af 
Thomas B. Thriges Fond og / 
40% af Ericsson (Sverige), 
har ca. 500 ansatte, og frem
stiller hovedsageligt militær 
elektronik. Omsætningen i 
1993-94 var 382 mio. kr., 
overskuddet 41,4 mio. 

Stor ordre på 
Jetstream 41 
British Aerospace dattersel
skabet Jetstream Aircraft har 
fået en velkommen ordre fra 
TSA, Trans States Airlines: 
fast bestill ing på 25 Jetstream 
og option på yderligere 35. 

TSA, der flyver føderuter 
for Trans World Airlines ud af 
St. Louis, Missouri, har an
søgt FAA om at måtte øge 
passagertallet på Jetstream 
41 fra 29 til 30. 

De nye fly, der skal leveres 
i 1995-96, skal afløse sel
skabets otte Brasilia og nogle 
af dets Jetstream 31. 
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TILBUDENE FRA KDA-SHOPPEN 
FORTSÆTTER JANUAR UD 

Bordskånere 
Med filyinstrumentmotiver 
4 stk. Kr. 80,00 
6 stk. Kr. 100,00 
Nøgleringe 
med flyinstrumentmotiver 
Pr. stk. kun Kr. 20,00 

Solbrille 
Randolph Aviator- m. livsvarig 
garanti - Fra Kr. 595,00 

Flyvedragt 
Masser af gode lommer - Bomuld og 
polyester - Få's i følgende farver: 
Orange Kun Kr. 650,00 
Oliven Kun Kr. 850,00 
Grå Kun Kr. 850,00 

:Airfield Manual Danmark 
Fra KDA Service Kun Kr. 775,00 

Peltor Headset 
Med electret eller dynamisk mikrofon -
Frit valg - Højkvalitetsbeadset fra KDA 
Service, Kun Kr. 1495,00 

VFR - Flyveplanlægning, 
Let og enkelt med FAST Flyve

planlægningsprogram 
Kun Kr. 495,00 

(Kører under Windows) 

Elektronisk Logbog 
Før din logbog på en PC'er 

Kører under Windows 
Kun Kr. 495,00 

Videobånd fra Jeppesen 
KDA Service bar hele serien på 
lager til de lange vinteraftener. 

Fremragende kvalitet. 

Pr. stk. Kun Kr. 275,00 

Flyvesimulator 
FS5 fra Microsoft - Flot 
grafik, Kun kr. 495,00 

3. Pitotrørsbeskytter 
(f. Cessna) Kr. 95,00 

4. Vindmåler, Skywatch 
(m/sek., Kts, Km/t.) Kr. 445,00 

5. Stoftester 
Til UL-fly m.fl. Kr. 695,00 
6. Bremseklodser 
Letmetal-sammenklappelige 

1. Kuliltetester Pr. stk. Kr.10,00 Sæt m. 2 stk. Kr. 195,00 
TIi fly-bil-campingvogn o.m.m. 
2. Benzintester, Universal Kr. 75,00 

Kongelig Dansk Aeroklub, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde, Tlf. 42 39 08 11, Fax 42 39 13 16 
(Alle priser er inkl. moms, men ekskl. forsendelse og porto) 



Flyauktion 
Over 200 købere og sælgere, 
finansrådgivere, konsulenter 
og observatører fra luftfarts
industrien trængtes den 3. 
november i balsalen på Hotel 
Bally i Las Vegas til Capital 
Registry's auktion over trafik
fly. 

Første fly under hamme
ren var to Boeing 727 Advan
ced. Det ene gik for $750.000, 
det andet for 1.275.000. 

To Boeing 747-123SGF 
fragtfly indbragte $13 mio., to 
af tre Lockheed L-1011 op til 
$2,15 mio. 

En række Boeing 727-200, 
bestemt til ophugning og kan
nibalisering, gik til priser mel
lem $380.000 og $420.000, 
hvad der betegnes som "ri
melig godt". 

En række fly opnåede ikke 
bud, der oversteg mindstepri
sen. 

Næste trafikflyauktion af
holdes 6. april i Las Vegas, 
men der planlægges også en 
i Europa, formentlig i Eng
land, senere på året, omtrent 
samtidig med Paris Air Show, 
og til efteråret bliver der nok 
en i Fjern-Østen, muligvis i 
Hong Kong eller Singapore. 

Maersk Air 
flyver charter 
Ifølge Erhvervsbladet har Star 
Tour skrevet kontrakt med 
Maersk Air om praktisk talt al 
flyvning i sommeren 1995 for 
koncernens rejsearrangører 
Fritidsrejser, Sol-Rejser og 
Falke Rejser. Kontrakten er 
på ca. 150 mio. kr. og der skal 
transporteres ca. 110.000 rej
sende fra København og Bil
lund til Grækenland, Spanien, 
Portugal, Frankrig, Italien, Tu
nesien og Israel. 

Ifølge samme kilde skal 
Maersk Air til sommer også 
flyve for Dansk Folkeferie, År
hus Charter, Sunny Tours og 
Ba-Li Travel. 

Selskabets forventede 
omsætning i 1995 på ferie
charterområdet anslås til 500 
mio. kr. 
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Paramotor 
Efter to et halvt års udvikling 
er Skandinaviens første "pa
ramotor" nu klar til prøveflyv
ning. Den kaldes M-1 efter sin 
konstruktør, svenskeren Mag
nus Agnwik, og såvel motor 
som udstødssystem og pro
pel er fremstillet i Sverige. 

Motoren er en 175 cm 3 

Lenko, der udvikler 15 hk ved 
6.900 olm. Af sikkerheds
mæssige grunde sidder tan
ken under motoren 

Den trebladede propel er 
af kompositmaterialer og 
hvert blad vejer kun 220 g. 
Diameteren er 100 cm. Tryk
kraften fra propellen er 47 kg 
- og det er målt, ikke bereg
net, siger Magnus Agnwik. 

M-1 vejer 19 kg uden seler 
og brændstof. Eksportprisen 
er SEK 20.000. 

Der påtænkes to nye mo
deller, en større og en mindre. 

Suncarl Performance, Box 
11032, S-100 61 Stockholm. 
Tit- og fax 00 46 8 64 01 780. 

Alle flyvepladser 

Fransk SF-34 
Den franske svæveflyfabrik 
Centrair har købt rettigheder
ne til Scheibes tosæder SF-
34 og sat typen i produktion i 
le Blanc. Man regner med at 
kunne levere de første i be
gyndelsen af 1995. 

Air Tattoo 
1995 
Dette års Air Tattoo markerer 
50året for VE-dag og VJ-dag 
og afholdes omtrent midt 
imellem de to dage, nemlig i 
weekenden 22. - 23. juli - og 
for tredje år i træk på Fairford. 

Temaet for de konkurren
cer for fly- og jordbesætnin
ger, som arrangeres i forbin
delse med tattooet, bliver luft
tankning. 

skal nu miljøgodkendes 

Miljøstyrelsen har udgivet en 
ny og revideret vejledning på 
160 sider om støj fra flyve
pladser. 

Alle flyvepladser, der end
nu ikke er miljøgodkendt, skal 
ansøge herom. Amtsrådet er 
godkendelses- og tilsynsmyn
dighed. Dog godkender Miljø
styrelsen som 1. instans Kø
benhavns Lufthavn, Maribo 
Flyveplads og Sønderborg 
Flyveplads. 

Den nye vejledning hand
ler om vilkår og vejledende 
støjgrænser samt om plan
lægning af flyvepladser og ny 
bebyggelse omkring disse. 
Den handler endvidere om 
godkendelse og klager ved-

Skal du landetrundt 
så brug 

KDA's Airfield Manual! 

rørende flyvepladser og tilsyn 
og kontrol hermed. Vejlednin
gen rummer endelig retnings
linier for, hvordan flystøj må
les, og hvordan støjbelastnin
gen fra flytrafik beregnes. 

Vejledningen erstatter to 
tidligere vejledninger fra Mil
jøstyrelsen: nr. 5/1982: »Be
regning af støj omkring flyve
pladser« og nr. 2/1988: »Fly
vepladser og lufthavne - God
kendelse og tilsyn«. 

Hvor de to tidligere flystøj
vejledninger næsten udeluk
kende handler om almenflyv
ning, behandler denne vej 
ledning også forhold, der 
vedrører civil ruteflyvning og 
militær flyvning. 

s~~ 
Lufthavnsvej 28 . 4000 Roskilde 

Tlf. 42 39 08 11 

I øvrigt 

Sun Air har købt tre Jet
stream 31, der tidligere har 
fløjet for Ontario Express i 
Canada. 

Cimber Air har afhændet 
sine to sidste Nord 262, der 
i et par år har henstået i 
Sønderborg. OY-BDD er 
solgt til en operatør i Guate
mala, OY-TOV til en fransk 
flyvemekanikerskole. 

KZ III OY-DVE, der ikke 
har været luftdygtig siden 
1973, er blevet solgt til Sve
rige. 

Premierløjtnant Hans 
Møller Andersen, 34 år, om
kom ved en faldskærms
ulykke i Gentofte den 12. 
november, da hans skærm 
ikke foldede sig ud. Han var 
tidligere medlem af Jæger
korpset og havde foretaget 
ca. 300 spring. 

Herning har fået ny flyve
pladsleder, den hidtidige fly
vepladsassisten, erhvervs
pilot Torben Hansen. Han 
afløser Gunnar Nielsen, der 
efter 14 år i jobbet er gået 
på efterløn. 

Maersk Air får leveret to 
fabriksnye Boeing 737-300 
i februar-marts. 

En Beech Super King Air 
200 er leveret til SOS Flyg
ambulans, der har hjem
sted i Save ved Geteborg. 
Flyet fik sin specielle ind
retning installeret af Busi
ness Flight Services i Sin
dal, der også malede flyet. 

Oberst H. G. Hansen er 
beordret til midlertidig tjene
ste som chef for Flyvema
terielkommandoens admi
nistrationssektor. 

Oberstløjtnant P. 0. Gjei
ren er beordret til midlertidig 
tjeneste som chef for Kon
trol- og Varslingsgruppen. 
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Eskadrille 721 på Grønland 
Tekst og fotos: 
Jan Jørgensen 

Verdens største ø 

Med sine 2.2 millioner km2 er 
Grønland verdens største ø -
på størrelse med Europa men 
meget tyndere befolket - kun 
55.000 indbyggere (og min
dre end 3.500 indregistrerede 
biler!). Afstandene er meget 
store på Grønland, som må
ler 2.670 km fra nord til syd 
og 1.050 km fra øst til vest. 
Mere end 85% af Grønland 
er permanent dækket af op 
til 3.000 meter tyk indlandsis, 
som kun om sommeren smel
ter væk fra områderne langs 
kysten. 

Den grønlandske sommer 
er meget kort, men også ufat
telig smuk. Resten af året 
hersker den barske vinter 
med frysende temperaturer, 
hylende storme og mørke det 
meste af tiden. Et klima, som 
kun de færreste frivilligt vil 
give sig til at flyve rundt i, men 
ikke desto mindre opererer 
ESK 721 helt rutinemæssigt 
på Grønland - året rundt! 

JAN. 95 

Flyvevåbnets transporteskadrille, Eskadrille 721 
på Flyvestation Værløse, er uden tvivl den ene
ste danske militære enhed, som må tage hele 
verdenskortet i brug for at beskrive sit opera
tionsområde. ESK 721 udfører et utal af flyvnin
ger med vidt forskellige formål til mange forskel
lige destinationer rundt omkring i verden, og har 
senest fået megen positiv omtale i pressen på 
grund af sine nødhjælpsflyvninger til fx Jugo
slavien. 

Men selv i dag, hvor ESK 721 nok har det stør
ste og mest varierede opgavekompleks nogen
sinde, er der alligevel et tilbagevendende ele
ment i eskadrillens flyvninger. Langt den stør
ste del af ressourcer, tid og indsats bruges nem
lig på det eskadrillens folk beskriver som "en 
gammel kæreste i et mangeårigt had/kærligheds
forhold" - GRØNLAND! 

Luftgruppens G-111 

ESK 721 har til stadighed en 
af sine tre Gulfstream III (G-
11I) stationeret ved Luftgruppe 
Vest på Søndre Strømfjord, 
som er beliggende på Grøn
lands vestkyst lige nord for 
polarcirklen. Foruden flyets 
fem mand besætning består 
Luftgruppen af en mekaniker 
og en radio/radar-tekniker, 
som kan klare de fleste min
dre reparationer på stedet. 

Fly og besætning udskiftes 
hver anden uge, således at 
ESK 721 altid har mindst en 
G-11I operativ på Grønland. 

Set i forhold til sin vægt har 
G-11I to meget kraftige Rolls
Royce Spey Mk.511 turbofan 
jetmotorer, og sammenholdt 
med specielle modifikationer 
af flyets udstyr, har ESK 721 
et fantastisk alsidigt og stærkt 
fly til rådighed. 

Luftgruppens primære op-

gaver omfatter fiskeriinspek
tion, isrekognoscering samt 
suverænitetshævdelse, men 
derudover indgår flyet i et 
eftersøgnings- og rednings
beredskab 24 timer i døgnet, 
så det er et travlt program be
sætningerne præsenteres for 
i løbet af en udstationering. 
Det område, Luftgruppens G
I li skal dække, er enormt -
udover selve Grønlands land
område drejer det sig om et 
havområde, der strækker sig 
365 km ud fra kystlinien - hele 
vejen rundt om Grønland! 

Fiskeriinspektion 

Ved en fiskeriinspektion op
deles havområdet i mindre 
sektioner, som afsøges i flere 
missioner, således at man 
først får dækket de mest in
teressante områder, som 
varierer alt efter årstid og 
issituation . Normalt er kun 
den sydligste tredjedel af 
havet omkring Grønland fisk
bart, svarende til ca. 550.000 
km2• 

Alle skibe i grønlandsk far
vand skal have fisketilladelse, 
og det er Luftgruppens opga
ve at fotografere de observe-

ø-
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rede fiskefartøjer samt notere 
position, tid, skibstype, skrog
nummer samt om skibet 
eventuelt har trawl ude eller 
fiskegrej på dækket. Disse 
missioner udføres normalt i 
tæt samarbejde med Sø
værnets inspektionsskibe og 
Lynx helikopter, og det er 
deres opgave at borde fiske
fartøjer på baggrund af G-11I 
flyets observationer. 

Fiskeriinspektion beordres 
af Grønlands Kommando og 
foretages minimum en gang 
om ugen. Transitflyvning til og 
fra inspektionsområdet udfø
res normalt i 40.000 fods høj
de og med en hastighed på 
omkring 475 knob, hvilket 
giver bedst mulig brændstof
økonomi. Vel fremme i om
rådet reduceres til 5.000 fod 
og 300 knob, som er optimalt 
for flyets avancerede Texas 
Instruments APS-127 radar, 
der har en rækkevidde på 80 
sømil (150 km) i denne højde. 
Positioner for interessante 
"mål" lokaliseret af radaren 
overføres automatisk til det 
dobbelte Litton 72R Inerti Na
vigations System, som kan 
kontrollere flyets Sperry SPZ-
800 autopilot. 

På denne måde kan G-111 
faktisk "flyve sig selv" gennem 
en søgeprofil af radarmål. Når 
man nærmer sig de enkelte 
mål, tager piloten manuel 
kontrol af flyet og dykker helt 
ned til 100 fod over havet for 
at identificere og fotografere 
målet, for derefter straks at 
stige igen af hensyn til radar
en. Da forfatteren var med på 
fiskeriinspektion lå .målene" 
så tæt, at flyvningen føltes 
som en tur i en gigantisk 
rutschebane! 

Mange andre missioner 
En gang om måneden flyver 
Luftgruppen en inspektion 
rundt langs hele Grønlands 
kystlinie, ad ruten Søndre 
Strømfjord - Thule - Station 
Nord - Mestersvig - Keflavik 
på Island (overnatning) -
Narssarssuaq-Søndre Strøm
fjord. Formålet er at hævde 
dansk suverænitet, især i øde 
egne som for eksempel over 
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RIL arbejder koncentreret foran radarscopet i G-11/'erens kabine 
på fiskeriinspektion. 

den lille ø nord for Thule, 
Hans 0, der med sin place
ring lige midt imellem Canada 
og Grønland afføder en del 
splid, idet dens tilhørsforhold 
endnu ikke er helt afklaret. 

Disse suverænitetshæv
delser er særdeles populære 

missioner blandt besætning
erne, da de normalt flyves i 
relativ lav højde (5-10.000 
fod) og giver en utrolig flot 
udsigt over det ufatteligt 
smukke grønlandske island
skab. 

Hvis Luftgruppen alarme-

res og inddrages i eftersøg
ningsopgaver, er det typisk 
fordi lokale beboere på jagt og 
fiskeri er blevet overrasket af 
vejret eller isbevægelser. En 
G-11I kan på under to timer nå 
frem til hvilket som helst om
råde indenfor Grønland og 
udføre mindst tre timers efter
søgning, inden den må sætte 
kurs mod nærmeste landings
plads, der i denne del af ver
den ikke altid er lige i nærhe
den. 

Når de nødstedte er loka
liseret, kan G-111 markere posi
tionen ved at affyre flares eller 
røgbomber samt nedkaste 
forskelligt nødudstyr, eksem
pelvis redningsflåder, mad 
eller varmt tøj, og samtidig 
tilkalde Søværnets Lynx eller 
Grønlandsflys helikoptere for 
at hente de nødstedte. 

Af og til må Luftgruppe 
Vest foretage ambulance
flyvninger med alvorligt syge 
pat ienter - typisk brand
sårsofre eller kuvøsebørn . 
Sådanne flyvninger kan rekvi
reres døgnet rundt af den 
grønlandske landslæge i 
tilfælde, hvor Dronning Ingrids 
Hospital i Nuuk ikke kan yde 
tilstrækkelig behandling, og 
ofte er det livsvigtigt at få 
patienten hurtigt frem til et 
hospital i Danmark. Patienten 
flyves normalt med helikopter 
til nærmeste større flyve
plads, hvorfra G-I11 med sin 
tophastighed på Mach 0.85 
kan gennemføre sygetrans
porten fra Grønland til Dan
mark på fire timer. 

G-111 er udstyret med en 
særlig lastedør, der gør det 
muligt at flytte en hospitals
seng direkte ind i kabinen, og 
desuden flyver man hele tiden 
rundt med forskellige former 
for hospitalsudstyr som ilt
flasker, medicin og lettere kir
urgisk udstyr. Om nødvendigt 
medtages en læge eller syge
plejerske på flyvningen. 

Transport med C-130 
ESK 721 råder også over tre 
store Lockheed C-130H Her
cules, primært til transport af 
alle former for materiel og 
gods, sekundært til transport 
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af personel. C-130 er af mili
tært personel herhjemme nok 
mest kendt for Shuttle flyv
ningerne tre gange ugentlig 
mellem Karup og Værløse, og 
rent faktisk kan man støde på 
folk, som tror, at det er alt, 
hvad flyet bruges til. 

Med sine fire Allison T56 
turboprop motorer er flyet lidt 
langsommere end G-III og 
kan heller ikke gå lige så højt 
(normal hastighed 325 knob 
og flyvehøjde 26.000 fod), 
men C-130 kan alligevel flyve 
fra Danmark til det nordligste 
Grønland på godt seks timer. 
Med sin specielle aerodyna
mik og konstruktion er Hercu
les bygget til at operere under 
selv meget primitive forhold, 
og ofte må besætningerne 
udnytte flyets kapacitet til det 
yderste for at gennemføre 
operationer på Grønland. 

Langt de fleste flyvninger 
med C-130 på Grønland er 
med materiel og personel til 
danske militære enheder der
oppe, og disse kan nok bedst 
beskrives som almindelige 
ruteflyvninger, omend kom
forten ombord adskiller sig en 
hel del fra hvad civile selska
ber kan tilbyde. Ofte må 
passagerer sætte sig til rette 
blandt de mest mærkelige 
former for gods - en gummi
ged, en skærveknuser, 128 
hylende slædehunde eller 
måske blot et par paller med 
tørfisk eller lignende. 

Når flyet er i luften, sørger 
loadmasteren for servering af 
kaffe, kager og smørrebrød 
på lange ture, og som besæt
ningen spøgefuldt siger, så 
adskiller eskadrillens "stewar
desser" sig ikke meget fra 
dem i Grønlandsfly - blot har 
de ikke røde negle og sorte 
øjne, men sorte negle og røde 
øjne! 

Juledrop 
Det er under de mere spe
cielle operationer at C-130 
rigtigt kommer til sin ret. Sid
ste fuldmåne før jul, typisk 
medio december, udnyttes til 
gennemførelse af operation 
,,Juledrop" i nordøst-Grøn-
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B-678 under midnatssolen p;j Station Nord. 

land, hvor der på det tids
punkt af året er mørk nat døg
net rundt. 

Spredt på Grønlands øst
kyst findes et par små be
mandede stationer, som ikke 
råder over landingsbane eller 
måske ikke kan holde den 
ryddet for sne og is. De får 
hvert år nedkastet ekstra for
syninger, gaver, post og selv 
et lille juletræ, så højtiden kan 
fejres behørigt. Under udfø
relse af denne opgave opere
rer Hercules ud fra en plads 
på Grønlands nordøstligste 
spids, Station Nord, som lig
ger blot 933 km fra Nordpo
len. 

Station Nord 
Station Nord består af en grus
bane, som det meste af året 
er dækket af sammenpresset 
sne, men da den er magelig 
lang (1.600 meter), er der 
sjældent problemer i den for
bindelse. Der er minimum fem 
frivillige militærpersoner (man 
kan melde sig fra alle værn) 
baseret på Station Nord året 
rundt, om sommeren ofte fle
re, og blandt deres mange 
opgaver er støtte til Sirius 
patruljen. 

Station Nord er den eneste 
flyveplads i nordøst - Grøn
land, som kan benyttes til 
mellemlanding for optankning 
af både C-130 og G-111, og til 
dette vigtige formål må brænd
stof hvert år flyves til Station 
Nord, da så store mængder 
umuligt kan transporteres 

over isen . En måneds tid 
hvert forår gennemføres såle
des operation Brilliant /ce 
med en Hercules, som to 
gange dagligt flyver fra Thule 
til Station Nord med flybrænd
stof og dieselolie til et års 
forbrug, totalt cirka 400 ton! 

Der findes også enkelte 
såkaldte naturbaner i nord
Grønland, som af og til be
nyttes af ESK 721, hvis der 
for eksempel skal udlægges 
forsyninger til ekspeditioner i 
området. Sådan en bane er 
ikke andet end et tilstrækkelig 
langt og bare rimelig fladt 
stykke lerbred, hvilket normalt 
ikke giver problemer for C-
130, da flyets understel er 
konstrueret til operationer fra 
helt uforberedte baner, og af
hængig af flyets vægt kræves 
heller ikke meget plads til start 
og landing. 

ESK 721 har sågar ope
reret med C-130 på den tykke 
og helt plane havis ud for 
Grønlands østkyst i forbind
else med depotudlægning, 
uden særlige problemer. Det
te anbefales dog ikke til 
rutineoperationer, da isens 
tykkelse naturligvis skal vur
deres grundigt først (flyets 
maksimale vægt er godt 80 
ton!). 

Krævende opgavekompleks 
Samlet betragtet er det op
gaver af mange forskellige 
arter, ESK 721 udfører på 
Grønland, og tit under meget 
vanskelige forhold. Vejret er 

ikke altid lige godt, og vejr
tjenesten har ikke altid mulig
hed for at analysere situatio
nen i mange af de områder 
hvor operationerne foregår, 
så somme tider venter der 
ubehagelige overraskelser. 
Vejret kan pludselig lukke til 
med tæt tåge, og besætnin
gerne må derfor altid regne 
med brændstof til et par ti
mers ekstra flyvning for at 
kunne nå nærmeste alterna
tive landingsplads. 

Der er langt imellem de for
skellige faciliteter, så ofte må 
især tekniske problemer kla
res på stedet, for at en mis
sion kan gennemføres. Af 
denne grund medføres altid 
ekstra flyteknikere på mis
sioner til øde pladser i Grøn
land. En praksis som forfat
teren forstod at værdsætte, 
da han under en tur med C-
130 til Station Nord oplevede, 
hvordan en sten under land
ing blev slynget op og flæk
kede bremsecylinderen på 
det ene hovedhjul. Takket 
være besætningens profes
sionelle erfaring blev pro
blemet løst hurtigt og effek
tivt, og hjemflyvningen for
sinkedes kun et døgn. 

Operationer på Grønland 
stiller naturligvis store krav til 
besætningens uddannelse, 
men også til evnen til at kun
ne arbejde tæt sammen med 
en lille gruppe mennesker i 
længere tid ad gangen, i et 
relativt afsondret område 
uden særlige muligheder for 
adspredelse. Familielivet kan 
også blive belastet af de lan
ge udstationeringer samt af, 
at man pludselig kan blive 
sendt nordpå med meget kort 
varsel, eksempelvis med re
servedele til strandede kolle
ger. 

Selvom flyvninger på Grøn
land byder på store profes
sionelle udfordringer, er der 
alligevel god tid til at nyde og 
lade sig imponere af den stor
slåede natur. Ikke mindst der
for er den generelle ånd i ESK 
721 præget af en sjælden 
arbejdsglæde og et godt sam
menhold på tværs af rang, al
der og funktion. • 
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Set -I Farnborough 
v/ B. Aalbæk-Nielsen. 

En virkelig salgssucces for 
British Aerospace er Hawk, 
og det blev markeret i Farn
borough med denne 14-skibs 
formation, repræsenterende 
de 14 nationer, som indtil nu 
har taget dette fly i en af dets 
versioner i tjeneste. 

De 14 lande er i kronolo
gisk rækkefølge for kontrak
ternes underskrivelse: Stor
britannien, Kenya, Zimbab
we, Abu Dabi, USA, (US Navy 
T-45 Goshawk), Svejts, O
man, Finland, Indonesien, 
Dubai, Kuwait, Saudi Arabien, 
Korea og Malaysia. 

De 12 sorte Hawks i for
mationen blev fløjet af RAF 
instruktører fra RAF Valley. 
De grå er af de seneste versi
oner, Hawk 100 og Hawk 200, 
som blev fløjet af fabrikspilo
ter. 

Foto: Geoff Lee, RAF. 
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Der blev gjort store øjne, da 
en meget karakteristisk silhu
et viste sig på himlen over 
Farnborough ifølge med en F-
16. 

Det var denne P-38J med 
navnet Lightning og med til
navnet "Den tvehalede Djæ
vel". 

Flyet tilhører "the Fighter 
Collection", der er den største 
samling af anden verdens
krigs jagerfly, og som har 
hjemme ved Imperial War 
Museum, Duxford, Cambrid
ge. 

Foto: Ernoult 
The Fighter Collection. 
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Russerne præsenterede alverdens modelbyggere for en spæn
dende udfordring ved dekoreringen af deres modeller af disse 
fly. 

På billedet til venstre er det en Su-35 Multirole Fighter, og her
over ses Su-30MK. 

Man kunne fristes til at tro, at 
dette billede er taget på bil
dækket på færgen over Ka
nalen. 

Det er det ikke. Det er last
rummet i en C-5 Galaxy, det 
største fly på udstillingen. 
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Blandt de store fly i Farnborough var også denne C-17 Globemaster Ill. 
Det var første gang, at den europæiske offentlighed fik lejlighed til at se dette 

bemærkelsesværdige fly i virkeligheden, og man imponeredes virkelig over dets flyveegenskaber. 

En 11-72 fra det russiske Flight Research lnstitute er den flyvende testbed for en ny og interessant 
propelturbine. 
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Måneskinnskvadronene 
Av Sverre Helgesen 

I båt til Shetland 

Bergenseren Per Hysing-Dahl 
var 20 år gammel da krigen 
kom til Norge, og han ble raskt 
klar over at dette ville han ikke 
sitte passiv å se på. Ganske 
snart fikk han et vink om at 
man var i ferd med å bygge 
opp en organisasjon som 
skulle holde rede på tysker
nes gjøren og laden, og han 
tok seg jobb som skogsarbei
der for å følge med i okkupa
sjonsmaktenss oppbygging 
av kystbatterier ved innseilin
gen til Bergen. 

Men Per ville bli flyger og 
varslet sine overordnede om 
at han gjerne ville over til 
England når sjansen bød seg. 

Etter endel viderverdighe
ter gitt turen med en overlas
tet gavl-båt på 28-29 tot til 
Shetland og deretter til Flyvå
penets treningsleir i Toronto i 
Canada. Han hadde alltid følt 
seg knyttet til sjøen og ønsket 
å fly tiermotors fly. Den eneste 
norske skvadronen som fløy 
slike var No. 333 med patrul
jeflybåtene Catalina og Sun
derland, men da Per var ferdig 
med sin utdannelse hadde 
disse nok folk til flyene sine. 

Per ble da overført til RAF, 
hvor han etter patruljetjeneste 
etter ubåter i Biscaya-bukten 
endte opp på Tempsford som
meren 1943 for å fly firemo
tors Halifax på 161.de skva
dron. 

Special Duty skvadroner 

Atskillig er skrevet om våre 
jagerflygere som stort sett 
opererte i stor høyde under en 
klar blå himmel, men en mann 
hadde den unike evnen til å 
finne fram til topphemmelige 
mål i det tyskokkuperte Euro
pa om natten - enten det var i 
cockpiten på en søkklastet fi
remotors Halifax eller mutters 
alene ved stikka i en enmotors 
Lysander. Han var bare hjul
pet av et svakt måneskinn. 
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For 50 år siden - den 6te juni 1944 - startet de 
allierte invasjonen på Normandie-kysten for 
omsider å ta knekken på Hitler og hans 3dje rike. 
Da hadde de to topphemmelige britiske "måne
skinnsskvadronene" No. 138 og 161 - oppsatt 
med de tunge firemotors svartmalte Halifax, og 
de mindre Hudson og Lysander - i /øpet av vå
ren /evert tonnevis av våpen, sambandsutstyr 
og sabotører med spesialoppdrag til "maqu
is'en", den franske undergrunnsbevegelsen. 

Per Hysing-Dahl, senere Stortingspresident i 
Norge, var en av "måneflygerne". lnvasjons
sommeren tjenestgjorde han på A-flighten i 161st 
Sqd. som Lysander-gutta. 

Det var kun to ikke-briter - franskmannen Phi
lippe Livry-Level og Per Hysing-Dahl - som s/app 
gjennom alle de undersøkelser som Secret Ser
vice, Air Ministry og andre instanser satte igang, 
før de fikk anledning til å delta i "pick-up" operas
joner på fransk jord fra Tempsford, den best be
voktede flyplassen i England under hele krigen. 

Lysander-flyene var utroligt robuste. 

Hysing-Dahl fløy også at
skillige slip-turer til Norge i 
denne perioden. 

De uhellsforfulgte Halifax
turene som omsider brakte 
tungtvan ns-sabotø rene til 
Rjukan i januar 1943 startet 
også fra Tempsford. Hysing
Dahl fløy ikke selv akkurat 
denne turen, men han beskri
ver operasjonen i sin bok 
"Vinger over Europa". Han 

skrev forøvrig en bok til - ,,Vin
geslag" som han såvidt rakk 
å få ferdig før sin altfor tidlige 
død i 1990. 

De to "Special Duty"-skva
dronene No. 138 og 161 ble 
opprettet i 1942 samtidig som 
Tempsford ble bygget. De 
hadde direkte og intim kon
takt med S.I.S. og S.O.E. 

S.I.S. (Special Intelligence 
Service) er den organisasjon 

som i daglig tale kalles Secret 
Service og som driver sitt ar
beid i krig som i fred. 

S.O.E. (Special Operati
ons Executive) ble bygget 
opp under krigen for å støtte, 
lede og koordinere hjemme
styrkenes aktivitet i alle de 
besatte områdene. 

De to organisasjonene ar
beidet uavhengig av hver
andre, og i lang tid fløy 138de 
skvadron utelukkende for 
S.O.E, og 161de for Secret 
Service. 

Fra tidlig i 1942 til krigens 
slutt, tre år uten avbrudd, 
drønnet tungtlastede fly langs 
runwayene og sneiet husta
kene på vei mot hemmelige 
mål. Og det skulle ikke ta lang 
tid før tyskerne skjønte at noe 
nytt var på gang. 

Men vi hopper direkte fram 
til våren 1944 for 50 år siden. 

lnvasjonsforberedelser 

Denne våren flammet mot
standen opp i alle Europa's 
undertrykte land. Tempsford
skvadronene arbeidet uten 
stans med forsyninger av 
våpen og utstyr til motstands
gruppene. Alle ante at noe var 
i gjære, på Tempsford visste 
flygerne det. 

For å komme til sin fram
skutte base Tangmere ved 
kanalkysten like øst for Pors
mouth, måtte de fly over - og 
kunne iaktta - de ekte inva
sjonsforberedelsene. Avde
lingen hadde spesiell tillatelse 
til disse overflygningene, og 
alle mann hadde fått en ek
stra påminnelse om sin abso
lutte taushetsplikt. 

Tyskerne var forberedt på 
en invasjon, men de ventet 
den der kanalen var som 
smalest, og de allierte forsøk
te med alle midler å forsterke 
denne troen. 

Kunstige militærleirer, fly
plasser med jagerfly og tanks 
bygget av finer, fiktive radio
meldinger, og "lekkasjer" i 
pressen - alt bidro til narreri 
som lyktes 100 %. 
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Vi så veldige konsentrasjo
ner av menn og materiel! i 
store deler av Sørvest-Eng
land, skriver Per og fortsetter: 

- Vi fløy over hundrevis av 
teltleirer, kjøretøyer, strids
vogner og landgangsfartøyer, 
alt som trengtes av materiel! 
og våpen til invasjonen. 

Vi så flyplassene på sør
kysten stuvende fulle av ja
gerfly som skulle holde luften 
ren over landgangsstyrkene 
og avvise ethvert forsøk på 
tysk rekognosering fra luften. 
Vi følte hvordan fjæren spen
tes, hvorledes hele øysam
funnet ladet opp til en avgjø
rende innsats. 

Agenter til Frankrike 

Per Hysing-Dahl hadde i løpet 
av måneperiodene denne 
forsommeren fløyet et stort 
antall hemmelige agenter inn 
i Frankrike som hadde fått ut
pekt sine sabotasjemål, sær
lig veier og jernbaner som 
skulle ødelegges for å hindre 
fiendens forsterkninger i å nå 
fram. 

For at disse nattlige opera
sjonene skulle lykkes både 
hva angår navigasjonen, lan
dingen og sjansene for at 
undergrunnsbevegelsen skul
le finne igjen containerne, når 
det dreide seg om drop fra en 
Halifax, eller landsetting og 
henting av agenter - kunne en 
kun arbeide i en uke på hver 
side av selve fullmånen, 
derav navnet. 

Det var kun de to Temps
ford-skvadronene som drev 
denne form for flyvirksomhet 
under krigen, da det krevdes 
topptrenede folk både på 
bakken og i luften hvis en 
skulle ha noen sjanse til å 
lykkes. 

Slik foreglkk det: 

Tidligere på kvelden hadde 
karene fra maquis'en i det 
okkuperte Frankrike lyttet på 
nyhetene fra BBC der man 
alltid avsluttet med en rekke 
tilsynelatende barnslige kode
meldinger. Straks de hørte 
"sin melding", f.eks. ,,Eselet 
har to ører" gjorde de seg 
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Per Hysing-Dahl som ung fly
ver. 

klare, plukket opp sine våpen 
og slengte seg på syklene 
sine og tråkket ivei. Ved 23:00 
tiden begynte de å dukke opp 
en- etter-en i skogen ved den 
avtalte slipp-plassen. Vanlig
vis var de 12 mann på disse 
operasjonene. 

Foruten komiteen som 
skulle arbeidet på jordet, var 
det satt ut vaktposter i en 
rommelig sirkel rundt lan
dingsplassen. Fire mann ble 
plassert i en L-form ute på 
jordet med lommelykter som 
de skulle tenne når de hørte 
flyet. 

Hvis flyene kom senere 
enn kl. 0100, eller man været 
tyske bevegelser i området, 
ble ingen lys tent og karene 
satt stille i skogkanten til flyet 
hadde satt nesen hjemover 
igjen med uforrettet sak. Da 
syklet karene stille hver til sitt 
og gikk til køys. 

Men det var nok av "komi
teer'' som var blitt omringet og 
tatt på fersk gjerning. 

Landing rett inn i en sekk 

Det hadde gått greit så langt. 
Om ettermiddageme hadde 
han fløyet "Lysander'en" ned 
fra Tempsford til den fram
skutte basen på Tangmere 
der han hadde tatt ombord tre 
franske agenter, satt ut over 
kanalen, gjenkjent "lyset ved 
Cabourg" den nattlige inn
gangsdøren til Frankrike, og 

deretter fløyet en time nesten 
rett sydover mot Loire. 

Månen lyste bra opp, og 
Per kunne skjelne skogholtet 
i nordenden av jordet. Det er 
den veien han skulle inn for å 
lande sydover langs lysene. 
Han husker kraftledningene 
som kunne ses på fotografiet 
av landingsplassen, som han 
hadde sett på briefingen. 

Han trekker throttelen til
bake så motoren går på tom
gang og flyet synker ned mot 
det mørke skogholtet. Halen 
kommer nedpå i det; det før
ste lyset farer forbi under vin
gen, og så slår hjulene nedpå. 
Det skrangler og skjelver 
mens flyet hopper fra hump 
til hump i 40 -50 knops fart -
og det virker utrolig at under
stellet kan tåle en slik med
fart. Lommelykt etter lomme
lykt farer forbi, og flyet fort
setter å rulle framover i mør
ket hvor han ikke kan se noe. 

Men det er livsfarlig å 
bremse for tidlig. Da vil det 
lette flyet vippe forover og slå 
kollbøtte. Det må stå til, det 
er som å gå rett inn i en sekk, 
men så faller flyet til ro og kan 
bremses opp. 

Hysing-Dahl svinger flyet 
rundt og ser en lommelykt 
som blinker langt vekk. Han 
har bare en tanke, og det er 
at det haster. Han vet at 
tyskerne var klar over at det 
skjedde landsetting av frem
med personel! i dette området 
som var svakt besatt av deres 
egne styrker. De hadde derfor 
nå satt inn omfattende patrul
jevirksomhet med sine beste 
styrker i de områdende de 
mente landingene skjedde. 

lnnvevd i alt dette var et
terretningsnettene og kontra
spionasjen. Intriger, rykter og 
forrederi var ende I av okkupa
sjonsbildet. 

Gestapo, Abwehr og Sicher
heits Dienst (S.D.) gjorde sitt 
beste for å kvele de franske 
motstandsgruppene og rulle 
opp sambandet med Eng
land. Det var en kamp på liv 
og død, mer uhyggelig fordi 
den raste under overflaten, i 
skyggene og mørket langs en 
infiltret og uklar frontlinje. 

Motoren ruser opp og flyet 
hopper over gresstustene 
tilbake til lyset, der han igjen 
svinger opp i vindretningen, 
klar til avgang på et øyeblikks 
varsel. 

Noen skikkelser dukker 
opp i mørket, og flygeren hø
rer det rumsterer i den baker
ste cockpiten. Han lener seg 
ut for å se hva som foregår. 

De to karene er allerede 
ute av flyet og kommer opp 
under vingen og griper hån
den hans: 

- Takk for turen, lykke til 
hjemover! 

Hjemover 

To-tre mann holder på å stuve 
nye folk og pakker inn i flyet 
igjen. 

Håret deres flagrer i vin
den fra propellen som snurrer 
på tomgang. 900 hk er klare 
ti l å dra flyet opp igjen. En 
mørk kar med et smil i det 
magre ansiktet klatrer opp på 
hjulkapselen og rekker Per en 
pakke. 

- Pour vous, mon came
rade. 

Så hopper han ned og 
vinker klart med lykten. Fra 
aktre cockpit er det en som 
brøler O.K. 

Per gir full gass og moto
ren svarer momentant. Lys
anderen skyter fart igjen -
henger nærmest etter pro
pellen. Noen øyeblikk senere 
stryker de mørke trekronene 
under ham - så legger han 
flyet på nordlig kurs. Tre-fire 
minutter på bakken, det var 
vel toppen, de somlet ikke de 
karene der nede. 

Omkring halvannen time 
senere krysser han kanalkys
ten, og kaller opp den engel
ske peilestasjonen Postgirl 
for å få nøyaktig kurs tilbake 
til Tangmere. 

Oppe i hytten sin åpnet 
han åpnet han pakken som 
han hadde fått av den franske 
motstandsmannen. Han fin
ner en stor flakong av Fran
krike's fineste parfyme, samt 
en stor flaske gyllen cham
pagne. 

(fortsættes) 
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En Fanøflyvnings fataliteter 
Da OY-DKU var på afveje 

Fanø var, og er, i godt som
mervejr, et sandt ferieparadis 
med sin 12 km lange sand
strand og med sit friske bade
vand. Øen har derfor altid 
tiltrukket mange gæster i sæ
sonen, og også fly i den lette 
kategori har søgt ned på øen. 
Ved ebbetid er forstranden 
velegnet som start- og lan
dingsbane, men i klitrækker
ne bagved lurer trælse kaste
vinde, der har forårsaget 
katastrofale nedstyrtninger. 

Helt tilbage i 1921 havde 
D.D.L. en hangar bagved ho
tellerne og forsøgte sig med 
en rute fra København og 
med rundflyvning på øen. Ind
til 50'-erne, hvor brovtende 
tyskere for anden gang inva
derede øen, var der til at være 
for de danske feriegæster -
jord- som luftbårne! 

Sit første besøg fra luften 
havde Fanø allerede i februar 
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1915, da det tyske marineluft
skib L.3 under et stormvejr 
nødlandede på øens nordlige 
del, hvorefter besætningen 
satte ild på det. Dele af L.3 er 
stadig bevaret. I de følgende 
årtier satte mange forskellige 
slags fly deres hjul på det 
faste sand, vejledt af en mast 
med en vindpose. 

Min familie var hyppige fe
riegæster på øen. I maj 1931 
havde jeg således selv den 
oplevelse, 12 år gammel, at 
se det velflyvende luftskib 
"Graf Zeppelin" gå i lav højde 
hen over "Hotel Kongen af 
Danmark" på sin Danmarks
tur. Sensationelt! Modsat 
Klaus Rifbjergs »Amagerdig
te« blev der ikke landet på 
Amager. Der blev kun kastet 
postsække ned. 

I 1938 oplevede jeg nogle 
tyskere operere fra stranden 
i bl.a. et par Piper Cubs, som 

Af Lennart Ege 

de havde lejet hos Perch i 
Esbjerg. Formålet var helt 
åbenlyst fotospionage langs 
Jyllands vestkyst, formentlig 
med en kommende besættel
se for øje. 

Efter denne lille forhistorie, 
må vi frem til en dag på Lund
tofte flyveplads i 1948. Denne 
forlængst forsvundne histori
ske plads vil sikkert huskes af 
flere af FLYV's læsere. E. Prins 
har i sin bog »Der var engang 
en flyveplads« givet en fin 
beskrivelse af pladsens histo
rie. På Lundtofte fandtes i 
1948 to instruktører, to meka
nikere, en flyveleder samt en 
bogholderske. Selvdisciplin 
på jorden såvel som i luften 
var et »must«, da der ikke 
fandtes radioforbindelse til 
flyene. 

Selv en travl flyveleder skal 
jo have ferie, og målet var 
Fanø, hvor mine forældre 

havde et sommerhus. En 
længere togrejse og to færge
overfarter var ikke i mine tan
ker. Nej, der skulle flyves der
over! Problemet var blot, 
hvorledes skulle flyet komme 
tilbage til Lundtofte? 

Så fandt jeg frem til Svend
sen, vognmand på Østerbro 
(tre budcykler) og ret nybagt 
certifikatindehaver. Han syn
tes at trænge til en rigtig 
,,overlandsflyvning". Svend
sen greb ideen med begej
string med en halvpart i 
udgifterne. Han skulle over
natte hos os på Fanø for 
derefter næste morgen at 
returnere med flyet til Lund
tofte. Alt lød rosenrødt! 

Med udsigt til en fem kvar
ters flwetid, måtte Svendsen 
betro mig, at han ikke havde 
»selskabsblære«, men det 
problem kunne løses! »Svend
sen« sagde jeg, ,,du tar' bare 
en flaske med vid hals med 
på turen. Over Storebælt kan 
du så lette dig, og så dropper 
vi flasken." 

Den 3. juli 1948 startede 
vi så på turen i OY-DKU i 
magsvejr. Navigationspro
blemer var der ingen af. Jeg 
havde, som fører, blot tænkt 
mig at følge DSB's skinner 
hele vejen. Over Storebælt 
siger jeg så til Svendsen: ,,Åbn 
dit vindue og udret, hvad du 
skal." Samtidig åbnede jeg 
mit vindue for at holde øje 
med eventuelle færger der
nede. Svendsen fik lettet sig, 
og så lød det: ,,Ud med fla
sken!« Min copilot hævede 
flasken, der i fyldt tilstand nu 
skulle overgives til bølgerne. 
Men nejl Den susende gen
nemtræk i DKU skabte et 
vacuum, der gjorde, at ind
holdet i et jag forlod flasken 
og passerede tæt forbi mit an
sigt og ud af mit vindue-. Den 
tomme flaske i Svendsens 
hånd udsendte et sørgmodigt 
"buuuuhhh." 

Resten af turen forløb efter 
planen. Vel landet på Fanø 
kunne Svendsen og jeg, efter 
at have kørt flyet op i læ af 
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hotellerne ad bilisternes ram
pe, sætte os til et festligt mid
dagsbord hos mine forældre. 

Næste morgen skulle Svend
sen tiltræde hjemturen. Han 
dukkede ikke op til morgen
måltidet, så jeg begav mig ud 
for at lede efter ham. Hans 
fine guldtressede kasket, an
skaffet til lejligheden(!), hang 
ikke på knagen. Svendsen 
var, selvfølgelig, i flyet, hvor 
han med en overlegen mine 
og iført kasketten, sad og 
gennemgik morgenavisen. 
Udenfor stod der en lille beun
drende skare badegæster. 

Svendsen fik sin morgen
mad, og flyet blev taxiet ned 
på stranden klar til start. 
»Svendsen«, sagde jeg, »du 
flyver over til Esbjerg, finder 
jernbanestationen og sætter 
fingeren i sporene til Køben
havn. Efter Roskilde kan du 
se den store vand- eller gas
beholder ved Lyngby. Og så 
ringer du omgående til mig, 
så snart du er vel nede. »For
stået« sagde Svendsen og 
lavede en fin start og gik 
derefter over i et venstredrej 
mod Esbjerg. 

»Tror du, at Svendsen kla
rer hjemturen?, spurgte min 
fader mig let bekymret. »Det 
gør han nok, og han ringer 
prompte«, svarede jeg. Tiden 
gik, og telefonen var tavs og 
umeddelsom. Da der var gået 
to timer, blev jeg en smule 
urolig . På vej mod de tre 
timer, kom jeg stærkt i tvivl 
om, at jeg havde handlet 
rigtigt ved at tage Svendsen 
med . Så - endelig - gav 
telefonen lyd fra sig, og 
Svendsens glade stemme lød 
fra Lundtofte med et »alt vel, 
dejlig tur«. »Jamen Svend
sen«, sagde jeg, »hvorfor tog 
det så lang tid?« »Jo, ser du, 
Ege, da jeg ret længe havde 
fulgt skinnerne, anede det 
mig, at der var noget galt. 
Landskabet lissom' passede 
ikke.« »Javel, kære ven, men 
hvad gjorde du så?« »Ja, så 
fik jeg øje på en bus, der kørte 
nede på landevejen og fløj 
ned til den for at læse, hvad 
der stod på skiltet foran, og 
der stod MØGELTØNDER. 
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Chaufføren stirrede jo lidt 
underligt på mig. Så vendte 
jeg om, fandt Esbjerg bane
gård igen og »steg på det 
rigtige tog -«. 

Jeg måtte synke en klump, 
men fik dog rost Svendsen for 
hans »omtanke« . De påføl
gende nætter havde jeg ma-

reridt: Jeg sad i et fly foran 
hvis frontrude et skilt kom 
nærmere og nærmere - MØ
GELTØNDER. 

Svendsen opnåede aldrig 
den berømmelse, der var 
blevet hans flyvernavnebro
der (Robert) Svendsen til del 
- desværre. • 

Brand ombord 
Fem minutter efter start og i 
100 ft. over vandet kommer 
der pludselig røg frem under 
instrumentbrættet. 

Hovedafbryderen på off -
180 grader drej og tilbage 
mod land og nedad. 

Copiloten beordres til at 
iføre sig skuldersele og holde 
pulverslukkeren parat. 

Stadig røg - tilbage mod 
flyvepladsen i meget lav høj
de, parat til at smide flyet på 
den første den bedste mark, 
hvis røgen bliver for slem eller 
der kommer åben ild. 

Nu er flyvepladsen lige for
ude, men vi har medvind, ca. 
1 O kt. Lander i medvind - fuld 
flap og helt ned over vejen -
bruger 2/3 af banen - rundt 
og hurtig taxi op til parkerings
området. 

Stadig røg - benzinhanen 
lukkes, mens flyet stadig er i 
fuld fart - copilot og passager 

sendes efter vand straks efter 
stop. 

Piloten lokaliserer, at det 
ulmer i isoleringen, hvor røret 
for kabinevarme er ført ind i 
kabinen ved gulvet lige foran 
pedalerne. 

Pulverslukker holdes pa
rat, men et stort ølkrus vand 
stopper røgen. 

Isoleringen fjernes - var
meslangen fra varmeveksle
ren demonteres og efter tele
fonkonsultation med flyværk
stedet demonteres også kap
pen omkring varmeveksleren, 
som med trykluft afprøves for 
utætheder. 

Intet unormalt at se - var
mesystemet samles - motor
prøvekørsel - flyet prøveflyves 
uden bemærkninger, også 
med åbent varmespjæld. 

Som en ekstra sikkerheds
foranstaltning medbringes et 
par store flasker danskvand, 

Fanø Bad. 

En KZ III køres ned på stran
den fra læ bag hotellerne. I 
baggrunden Hotel "Kongen af 
Danmark". 

(Arkiv Lennart Ege). 

som skulle være gode mod il
debrand. 

Konklusionen er, at noget 
brændbart, f.eks. begyndel
sen til en fuglerede (flyet hav
de været parkeret ude siden 
dagen i forvejen) kunne have 
forvildet sig ind i føderøret til 
varmeveksleren og efter start 
blevet blæst ind og blevet an
tændt af varmen fra udstød
ningsrøret og derefter blæst 
videre ind i kabinen. 

Det mærkelige er bare, at 
varmeluftspjældet ikke var 
åbent, så eventuelle gnister 
burde være blæst nedenud 
fra spjældet, som dog ikke er 
100% tæt. Der findes ingen 
elektrisk installation nær 
brandstedet, så ilden kan kun 
stamme fra varmesystemet. 

Isoleringen er en brun lod
den måtte, som den man tidli
gere brugte under gulvtæp
per. Særlig brandbar er den 
ikke, idet den kun ulmer, når 
man stikker ild til den. 

Det var en chokerende op-
levelse. FAT 

15 



Polsk flyindustri under forandring 
Af Johnny Nielsen 

Et hold flymekanikerlærlinge 
(klasse 46E) fra Skolen for 
Luftfartsuddannelserne i Drag
ør har besøgt Polens største 
flyfabrik Mielec beliggende 
ca. 120 km øst for Krakow i 
det sydøstlige Polen. Fa
brikken breder sig ud over et 
400 hektar stort område med 
ca. 20 store hangarer og nord 
for disse ligger en 2,5 km lang 
landingsbane til f.eks. Anto
nov 124. 

Fabrikken havde i sine vel
magtsdage før Berlin murens 
fald ca. 20.000 ansatte mod 
9.000 i dag. Den producerer 
alt fra fly til sportsvogne, som 
er det sidste nye for at af
prøve et nyt marked. Sports
vognen er forsynet med en 
Rover 3.9:VB motor, og selve 
vognen som kaldes Gepard, 
minder mistænkelig meget 
om den engelske Morgan. 

Hvordan ser så denne fa
brik ud? Vi blev standsmæs
sigt modtaget af en testpilot 
og en kvindelig ingeniør fra 
marketingafdelingen, der til 
vor overraskelse begge talte 
perfekt flyengelsk. 

Efter at være blevet budt 
velkommen af chefen for 

I 
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Den nyeste polske jettrainer l-11 lryda. 

Den gamle traver An-2 bliver stadig produceret af Mielec. 

PZL M20 Mewa fotograferet i Roskilde Lufthavn i juli 1993. 
(Foto: Knud Larsen). 

marketingafdelingen gik vi 
over og så på produktionen 
af den nyeste polske jettrainer 
1-22 lryda. Det polske luft
våben har fået leveret fire og 
skal yderligere have leveret 
fire i 1994. Samlingen af 
jettraineren foregik på over
vejende håndværksmæssig 
vis og vi så heller ikke noget 
til CNC teknologi i de andre 
haller. 

Herefter så vi produktio
nen af et kendt fly - M-18 
Dromader, der bliver solgt som 
brandsluknings - og land
brugssprøjtefly. Dromaderen 
er udstyret med en polsk 
fabrikeret Asz-621 R, en ni
cylindret stjernemotor på 
1000 hk. Vi havde fornøjelsen 
af at se og høre den på dens 
anden prøveflyvning. Den er 
forsynet med en glasfiber 
epoxytank, som kan inde
holde ca. 2000 kg kemisk 
sprøjteprodukt eller 2500 liter 
vand til brandbekæmpelse. 
Tanken kan tømmes på tre 
sekunder! I følge vor testpilot 
er der solgt 300 til USA med 
FAR 23 godkendelse og Dro
maderen kan også leveres 
med PT6 motor. 

Mielec bygger også en 
polsk udgave af Piper Seneca 
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(Pa-34-200T Seneca li) kaldet 
M-20 Mewa, der kan tage 6-
7 personer. Den er forsynet 
med to 6-cylindrede boxer
motorer, som enten kan være 
den polske F6A-350C11/R 
eller Continental TSIO-360-
KPIA turbo charged. 

gen. For at holde virksomhe
den gående, fortsætter man 
også med produktion af An-28, 
17 passager to motoret turbo
prop STOL fly. An - 28 kan 
bruges som passager-, fragt
og faldskærmsudsprings-fly. 

Dette fly kunne også leve
res med PT6 motorer, hvor
ved muligheden for reparation 
og køb af reservedele i Ve
sten kunne være mere attrak
tiv end med de polske moto
rer. 

Mielec leverer også dele til 
11-86, men der, hvor vi mener 

Mielec har en fremtid, er som 
leverandør til vestlige virk
somheder. Mielec har fået en 
ordre på døre til Boeing 757. 
I den hal hvor produktionen 
af dørene foregik, var der 
himmelvid forskel på produk
tionsapparatet i forhold til de 
andre haller, vi gik igennem. 
Her fik vi nok det første og 
eneste indtryk af systematik 
på virksomheden. Hvis Mielec 
kan fortsætte sådan, er der 
en sandsynlig mulighed for at 
kunne overleve, nu hvor den 
store kunde i Øst ikke kan af-

tage lige så meget som man 
har kunnet før. 

Vore fordomme vedr. polsk 
flyindustri blev tydeligt be
kræftet, men til gengæld er vi 
efter vort besøg fuldt overbe
viste om, at Polen i den nær
meste fremtid vil kunne blive 
en alvorlig konkurrent til vest
lig flyindustri, da polske løn
ninger er 1/10 af Vestens. Ta
ges dette i betragtning samt 
at PZL har fået FAR 23 god
kendelse på nogle af deres fly 
tør man godt spå en spæn
dende fremtid for Mielec. 

En gammel traver An-2 bli
ver stadigvæk produceret her 
på denne virksomhed, som 
har produceret over 10.000 
igennem årene. De fleste har 
det gamle Sovjetunionen afta
get til landbruget, men i dag 
har man rettet blikket mod tre
dieverdens landene med hen
blik på et evt. salg, da Rusland 
har problemer med financierin-

Det bedst kendte fly fra Mielec fabrikken er dette M-1 B Dro
medar brandsluknings- og landbrugsfly. 

Turen kunne lade sig gøre 
i kraft af tilskud fra Flyskolen 
og Tuborgfonden. • 

0 

NYTARSTILBUD FRA KDA SHOPPEN 
FLYV årgangskasætter 
hvide m. rød tekst 

pr. stk kr. 30,00 

Morse 
Kasættebånd med hæfte 

Computere, elektroniske: 
Techstar fra Jeppesen, m. 3 års garanti 
Asa Cx-1, Pathfinder, m.1 års garanti 

Pilottasker i ægte læder fra 

kr. 100,00 

kr. 675,00 
kr. 695,00 

kr. 895,00 

Log~mslag, eksklusivt kr. 255,00 
Plads til alle papirer, computer m.m., mange farver 

Armbåndsur m. flyinstrumenånotiver kr. 375,00 
Læderrem, slebet glas, vandtæt, 1 års garanti 

Modelbyggesæt, ''SUPERWING" kr. 125,00 
M. gummimotor, fantastisk velflyvende 

Nøglering m. flyinstrumenånotiv kr. 20,00 
Vælg mellem 5 forskellige motiver 
Ring fax eller skriv efter den nye prisliste og bogliste 

JAN. 95 

Ur- ild, Dalo, Tuner, ~it, Alarm, Ncdlzlling fra max. 2A limer. 
Variometer - Stig og synk, amal '1'ouch and Go", amal flyvninger dag-uge

mioed-lr. HØjdemAlcr - Viser højde over havet (Mnx 6(XXX) fod) 5111111 trykket 
(QNH), Temtomder - viser den akluelle terrq,mlll" • Varmt Md til 10 fod. 

K~ 
- KDASER:: 

Lufthavnsvaj 28 • 4000 Roskilde 
Telefon 42 39 0811 • Telefax 42 391316 
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Verdens bedste SOC 
Sektoroperationscentral Vedbæk lukket 

Af major J. Fusager. 

For Kontrol- og Varslingsgruppen blev hverda
gen efter 1. oktober en anden. Fra denne dag 
overgik den taktiske kommando og den taktiske 
kontrol til en enhed uden for Kontrol - og Vars
lingsgruppen, og herefter er dagligdagen for kon
trol- og varslingseskadrillerne ændret, idet den 
daglige styring af luftoperationerne udøves via 
Combined Air Operations Centre (CAOC) direkte 
underlagt Chefen for Flyvertaktisk Kommando, 
der tillige er Commander for Combined Air Ope
rations Centre 1. 

Konstant udvikling 

Det startede i 1951 med plan
lægningen af to sektoropera
tionscentraler i Danmark. En 
i vest og en i øst til støtte for 
henholdsvis Vestre og Østre 
Flyvebasiskommando. 

Sektoroperationscentral 
Vest indrettedes i bunkeren i 
Karup, medens en ny bunker 
blev bygget i Vedbæk for at 
rumme Sektoroperationscen
tral Øst, der midlertidigt var 
blevet placeret på Flyve
station Værløse. 

Da russerne slog til 

Det hensigtsmæssige i at 
styre luftforsvarsoperationer 
fra to sektoroperationscen
traler i et så lille område som 
Danmark havde længe været 
tvivlsomt. 

Medio 1956 havde man 
planer om at centralisere sek
toroperationscentral funktio
nerne i Karup, medens Sek
toroperationscentral Sjælland 
skulle være uddannelsesen
hed og backup for Sektorope
rationscentral Jylland. Planer
ne blev indhentet af begiven
hederne. 

Da russerne søndag mor
gen den 4. november 1956 
slog til mod den ungarske 
opstand, beordrede Chefen 
for Flyvertaktisk Kommando, 
generalmajor K. Ramberg, 
øjeblikkelig Sektoroperations-
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central Sjælland lukket. Dette 
skete i en klar erkendelse af, 
at Sektoroperationscentral 
Jylland var luftforsvarschefens 
eget instrument og betingelse 
for at lede de samlede luft
operationer effektivt. 

Praktiske hensyn 

Med indførelsen af et nyt sy
stem i 1971 - NATO Air De
fence Ground Enviroment 
(NADGE) - overtog Opera
tionscentral 500 (OC500} bå
de sektoroperationscentra
lens og Control and Reporting 
Central (CRC) funktionerne. 

At sektoroperationscentra
len som føringsinstrument for 
luftforsvarschefen blev flyttet 
væk fra luftforsvarschefens 
hovedkvarter var betinget af 
praktiske hensyn snarere, 
end det var operativt ideelt. 

Bunkeren i Vedbæk var le
dig, og efter den langvarige 
installation af Nato Air De
fence Ground Environment 
systemet blev det operativt i 
november 1971 . I 1975 blev 
Kontrol- og Varslingsgruppen 
oprettet, og Operations Cen
tral 500 skiftede navn til 
Kontrol- og Varslingsgrup
pens Operationscentral (KVG
OCT) . Dette holdt i tre år, 
hvorefter Eskadrille 500 (ESK-
500) blev oprettet som selv
stændig enhed med ansvaret 
for Control and Report Centre 
funktionerne samt med det 

Major J. Fusager. 

daglige ansvar for sektor
operationscentral funktion
erne. 

Frem til 1. december 1986 
varetog Eskadrille 500 både 
Control and Reporting Centre 
og sektoroperationscentral
ens funktioner, men herefter 
blev sektoroperationscentra
len udskilt, og sektoroperati
onscentral (SOC) Vedbæk 
blev oprettet som selvstæn
dig tjeneste under Chefen for 
Kontrol- og Varslingsgrup
pens Operationsafdeling. 

Denne organisering holdt 
frem til 1. oktober 1994. 

Normal billede 

Sektoroperationscentralens 
opgave kan i store træk angi
ves til på vegne af Chefen for 
Kontrol- og Varslingsgruppen 
at udøve den taktiske kom
mando over kontrol- og vars
lingsenheder samt den takti
ske kontrol over øvrige dele 
af det aktive luftforsvarssy
stem. Det sker i dagligdagen 
ved, at Sektor Controller samt 
øvrige executives evaluerer 
det producerede varslingsbil
lede. 

Ved afvigelser fra det nor
male billede er det Sector 
Centrollers ansvar at foretage 
dispositionerne med henblik 
på klarlæggelse af eventuelle 
uidentificerede flys identitet. 
Derudover koordinerer sek-

toroperationscentralen den 
daglige øvelsesflyvning for så 
vidt angår flyvninger, der skal 
kontrolleres af radarstationer. 
Ligeledes koordineres den 
daglige indsats på varslings
om rådet med henblik på at 
skabe det optimale varslings
billede ved både planlagte og 
uplanlagte eftersyn på dan
ske radarstationer. 

For sektoroperationscen
tralens personel er det næst
en en dagligdags oplevelse at 
arbejde sammen med NATO 
Airborne Early Warning fly. 
E-3A fly fra Geilenkirchen i 
Tyskland eller E-3D fly fra 
Waddington i England flyver 
jævnligt øvelses- og træn
ingsmissioner i dansk om
råde. I sådanne tilfælde er det 
sektoroperationens opgave at 
fastlægge de opgaver, flyene 
skal udføre, og samtidig koor
dinere den aktuelle udførelse 
af opgaverne. 

Alle de ovennævnte op
gaver udførtes frem til 1. ok
tober, men denne dag var det 
skiftedag - fra da af udføres 
alle opgaverne fra Combined 
Air Operations Centre 1 i Fin
derup. 

Hjemme igen 

Når vi ser fremtiden i møde 
med ro i sindet skyldes det 
ikke mindst, at personellet, 
der bemander Combined Air 
Operations Centre, for en stor 
dels vedkommende er rutine
ret personel fra Sektoropera-

JAN. 95 

l 
~ 
( 

l 



' ) 

tionscentral Vedbæk eller fra 
kontrol- og varslingseskadril
ler rundt om i landet. Herved 
fastholdes kontinuiteten og 
den hidtidige professionelle 
afvikling af de daglige opera
tioner. 

Vi mener selv, at vi gen
nem tiden har oparbejdet en 
stor ekspertise inden for afvik
ling af luftoperationer. Vi tror, 
at også andre har en opfat
telse af, at vi gør vores job 
godt. Således træner den 
hollandske flåde jævnligt luft
forsvarsoperationer i dansk 
område og E-3A/D flyene har 
jævnligt gennemført testflyv
ninger inden for Sektorope
rationscentral Vedbæks an
svarsområder angiveligt på 
grund af den effektive og pro
fessionelle støtte, som ydes 
herfra. 

BLONDE GIRL afholdt ved 
Warrior Reparation Centre i 
Tyskland. Kontrol- og Var
slingsgruppen deltog med 
personel fra staben, sektor
operationscentralen samt 
kontrol- og varslingseska
drillerne, og i kampens hede 
blev sektoroperationscen
tralen omdøbt fra at være 
DANMARKS BEDSTE SOC 
til at være V ER DENS BED
STE SOC. 

Nyt navn 
VERDENS BEDSTE SOC er 
en reminiscens fra en øvelse 

Døgnet rundt sørger radaren for, at kontrol- og varslings
gruppens motto bliver fulgt op: "Quae Volant lntercipit" -
opfanger dem som flyver. 

Det er min vurdering, at 
Combined Air Operations 
Centre 1 Finderup hurtigt har 
taget tråden op og fortsætter, 
hvor Sektoroperationscentral 
Vedbæk slap. Sektoropera
tionsfunktionerne er efter 1. 
oktober 1994 integreret i 
Combined Air Operations 
Centre og igen tilbage, hvor 
de hører hjemme som luftfor
svarschefens umiddelbart til
gængelige føringsinstrument 
for effektiv gennemførelse af 
luftforsvarsoperationer. 

- We'II train you ... 
like we train pilots 
for airlines and 
major helicopter 
operators 

Kawasakl recently chose Sierra Academy as their helicopter 
pilot trainlng partner. Korean Air selected us to set up and oper
ate their ab initio pilot training center in the U.S. Fifty other air
lines and aviation operations from throughout the world have 
used our training services. 

We extend the same standards and career training environ
ment to you - and offer additional support serv
ices to help you , as an individual, succeed as a 
professional. 

Let us prove our value to you Phone, fax, or write for 
FREE COLOR CATALOG deta1hng our services m your 
spec1f1c area of 1nterest - AIRPLANE PILOT or HELI· 
COPTER PILOT. 

W e w1II 1nclude information on Career Services/Job 
Placement Assistance, J· 1 v1sas, College Degree 
options, Hous1ng, and Student Services. 

SIERRA ACADEMV 
OF AERDNAUTICS 
CAPT JØRGEN ANDERSEN PHONE. +45 4879 4525 
SCANDINAVIAN REPRESENTATIVE FAX· +45 4879 8722 
NELLERØDVEJ 22, DK-3200 HELSINGE 

AIRUNE OISPATCHER AND AIACRAFT MECHANIC COURSES ALSO AVAILABLE 
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SLV's brugerundersøgelse: 

Det højeste tilfredshedsniveau 
Af luftfartsdirektør V.K.H. Eggers 

I tidligere numre af FLYV har 
jeg fortalt om den række af 
brugerundersøgelser, vi er i 
gang med i Statens Luftfarts
væsen. Over sommeren har 
vi gennemført endnu en un
dersøgelse, denne gang af 
Luftfartstilsynets Operative 
Kontor. 

Operativt Kontor står for 
tilsynet med flyselskaber, og 
undersøgelsen omfatter 31 li
censerede danske selskaber. 

Inspektører 
med praktisk erfaring 

Langt størstedelen af selska
berne - 87% - finder, at 
niveauet i de krav SLV stiller 
til selskaberne er "passende", 
og 71 % synes, at kravene er 
,,ret relevante". 

91% svarer, at der er et 
,,passende antal tilsynsbe
søg", og atmosfæren betrag
ter de fleste som "hjælpsom", 
"fleksibel", ,,professionel" og 
"sikkerhedsorienteret". Det er 
positivt at se, at valgmulighe
derne som "politiagtig" og 
"overfladisk" ligger i bund, og 
at ingen kalder tilsynene 
"uforberedte" eller "et tomt 
ritual". 

Selskaberne blev spurgt 
om, hvordan de vurderer de 
skriftlige tilbagerapporterin
ger, de modtager efter tilsyns
besøgene. Her finder halvde
len, at de er "relevante". De 
resterende har svaret, at rap
porterne er "fair'' og "let for
ståelige". Et par stykker 
reflekterer over, at de ingen 
skriftlige tilbagerapporteringer 
har fået. Dette skyldes, at når 
der ingen anmærkninger har 
været, er det ikke blevet 
meddelt selskabet. Det er nu 
ændret, så alle vil få en tilba
gerapportering efter et tilsyn. 

rerne - især forskellene mel
lem de enkelte inspektører 
m.h.t. både kvalifikationer og 
optræden - lidt hårdere kom
mentarer. Størsteparten af 
selskaberne synes, at inspek
tørerne er "ret kvalificerede", 
og at forskellen mellem dem 
er "passende" både med hen
syn til kvalifikationer og op
træden. Men nogle få mener, 
at inspektørerne bør have 
praktisk erfaring inden for civil 
flyvning. Vi kan af undersø
gelsen se, at standarden 
blandt inspektørerne generelt 
regnes for at være høj. 

I det næste spørgsmål 
blev selskaberne bedt om at 
svare på, om de opfatter SLV 
som en med- eller modspiller. 
Her svarer de fleste heldigvis, 
at de opfatter SLV som en 
"medspiller, men 2 ud af 31 
selskaber svarer "modspiller''. 

Betjeningen, når man skri
ver og ringer til kontoret, blev 
der også spurgt til. Til begge 

spørgsmål var der seks svar
muligheder, hvor "god vejled
ning", ,,interesseret i Deres si
tuation" og "hurtig telefonbe
tjening/hurtig med hensyn til 
at svare, sende materialer 
m.v." var dominerende svar. 
Derefter fulgte "langsom tele
fonbetjening/langsom med 
hensyn til at svare, sende ma
terialer m.v.", ,,ringe vejled
ning" og "ligeglad med Deres 
situation". Der var ingen, der 
svarede "ligeglad". 

I den samlede vurdering af 
SLV's tilsyn var tilfredsheds
niveauet meget højt. Domine
rende svar er "tilfreds", her
efter kommer "meget tilfreds" 
og til sidst "hverken tilfreds 
eller utilfreds". 

Til sidst var der mulighed 
for at komme med forslag til 
at forbedre tilsynet med sel
skaberne. Her er der forslag 
om inspektørernes uddan
nelse, kontorets åbningstider 
og service samt SLV's er
hvervsfremmende rolle. 

SLV 
i erhvervsfremmerolle? 

Operativt Kontors åbningsti
der og service er, som for de 
andre kontorer, bestemt af 
ressourcer og økonomi. Vi 
har desværre ikke mulighed 
for at holde længere åbent, 
men arbejder med at udvide 
den vagtordning, der findes. 

Blandt de mere vidtræk
kende forslag var, at SLV bør 
udbygge sin rolle fra at udøve 
et teknisk og sikkerhedsmæs
sigt tilsyn til at bidrage med 
nye ideer, fjerne useriøse sel
skaber, starte samarbejde 
mellem selskaber og sikre, at 
danske selskabers erhvervs
interesse fremmes i den inter
nationale konkurrence. 

Tak til de selskaber, der har 
medvirket i undersøgelsen, 
og som på den måde hjælper 
os til at blive en mere bruger
vendt organisation. • 

Som i de tidligere bruger
undersøgelser får inspektø-

Grønlandsfly har fået en ny Dash 7, som her er fotograferet i Søndre Strømfjord i juli 1994. 
Foto: E. Gjørup Kristensen. 
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Organisationsnyt 

KONGELIG DANSK 
AEROKLUB 

Protektor: 

Hans Kongelige Højhed Prinsen 

Præsident: 

Grev Flemming af Rosenborg 

Formand: Aksel C. Nielsen 

Generalsekretariat, bibliotek og 
KDA-servlce 

Generalsekretær H. N. Knudtzon 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Åbent man., tir, on .. 09.00-16.00, 
tor. 09.00-18.00, fr. 09.00-14.00 
Første lørdag i måneden 10.00-15.00 
Telefon 42 39 08 11 
Telefax 42 39 13 16 
Postgirokonto: 5 02 56 80 

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

Dansk Drageflyver Union 
Dagmar Skov 
Gl. Kirkevej 1, Tiset, 6510 Gram 
Telefon 7 4 82 20 15 

Dansk Faldskærms Union 
Idrættens Hus. Bmndby Stadion 20 
2605 Brøndby 
Telefon 42 45 55 55 • lok 357 

Dansk Kunstflyver Union 
Københavns Lufthavn Roskilde 
Hangarvej G1, 4000 Roskilde 
Telefon 42 39 08 07 
Formand: Lennart Wahl 
Telefon 31 79 15 09 

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

Dansk Svæveflyver Union 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholtvej 1 O 
7400 Herning 
Telefon 97 14 91 55 
Telefax 97 14 91 08 

Dansk Ul-Flyver Union 
Hasse Pedersen 
Bålhøj 33 
9700 Brønderslev 
Telefon: 98 8112 28, Fax 98 8113 92 

Frltflyvnlngs-Unlonen 
Allan Ternholm Jensen 
Bredgade 20,2 Ih, 6900 Skjern 
Telefon 97 35 40 04 

Llnestyrlngs-Unlonen 
Pia Rasmussen 
Almavej 8, 9280 Storvorde 
Telefon 98 31 91 98 

RC Sport Danmark 
Jørgen Larsen 
Borgergade 19, Koldby, 7752 Snedsted 
Telefon 97 93 62 61 

Foreningen Danske Flyvere 

Protektor: 
Hans Kongelige Hojhed Prinsen 

Formand: 
Generalmajor Chr. Hvidt 

Generalsekretær: 
Luftkaptajn Erik Thrane 

Sekretariat: 
Gl. Kongevej 3, 1610 København V 

Danmarks Flyvemuseum 
Formand: Søren Jakobsen 
Ellehammers Alle 3 
7190 BIiiund 
Tlf. 75 35 32 22 

Rådet for større Flyvesikkerhed 
Gl. Kongevej 3, 1610 København V 
Telefon 31 31 06 43 

FLYV 1/95 

Husk alle KDA-medlemmer kan få udstedt rabatkort til Avis Biludlejning! 

Brugerbetaling for 
miljøgodkendelse 
I et brev, dateret 1. december, 
til Folketingets miljø- og Plan
lægningsudvalg om det første 
års erfaring med brugerbeta
ling for miljøgodkendelse skri
ver miljøminister Svend Au
ken, at ordningen generelt 
fungerer godt, men han tilfø
jer, at der dog er behov for en
kelte justeringer af ordningen. 

Det hedder videre i,brevet: 
Der er kommet en del hen

vendelser fra skydebaner og 

andre mere sports- og fritids
prægede aktiviteter. Der er 
heri bl.a. peget på, at det ikke 
er rimeligt, at sports- og fri
tidsaktiviteter med frivillige 
instruktører m.v. skal yde bru
gerbetaling på lige fod med 
erhvervet. På den baggrund 
har jeg besluttet at revidere 
ordningen således, at inden
og udendørs skydebaner, 
knallert- og motocrossbaner 
samt mindre sportsf/yve
pladser, der ikke drives er
hvervsmæssigt, fremover fri
tages for brugerbetaling. 

Mediekursus 1995 
Kongelig Dansk Aeroklub har 
hermed fornøjelsen at invitere 
til Mediekursus 1995. 

Kurset afholdes fra fredag 
den 20.1.95 til lørdag den 
21.1.95 påAMU-Center, Aaby
bro og har til formål at give 
deltagerne kendskab til vilkår 
og muligheder i situationer, 
hvor de møder pressen. 

Deltagerne skal blive for
trolige med optræden i inter
viewsituationer indenfor TV
mediet og den skrivende pres
se. Der skal opnås kendskab 
til udarbejdelse af pressemed
delelser og redaktionelt stof. 

Deltagere: 
Kurset henvender sig primært 
til unionernes formænd og 
øvrige bestyrelsesmedlem
mer, samt til medlemmer, der 
varetager informations- og 
presseopgaver. 

Gennemførelse: 
Gennemførelse af kurset fo
reståes af en TV-journalist. 
Undervisningstormen vil dels 
omfatte foredrag og gruppe
arbejde dels praktiske TV-in
terviewøvelser, som alle kur-

susdeltagere får lejlighed til at 
deltage i. 

Under kurset anvendes der 
professionelt TV-udstyr, der 
betjenes af teknikere under 
uddannelse. De praktiske 
øvelser tager udgangspunkt i 
situationer, der relaterer sig 
specielt til unionernes egne 
forhold. 

Kurset gennemføres i sam
arbejde medAMU-CenterAal
borgs Medieafdeling og afslut
tes med et besøg på TV2-
Nord, Aabybro. 

Kurset er baseret på del
tagelse i hele kursusforløbet. 

Praktiske oplysninger: 
Tilmelding og deltagergebyr, 
kr. 500,00, bedes venligst til
sendt KDA's sekretariat, att. 
Susanne Lundahl, senest den 
13. januar 1995. 

Deltagergebyr dækker alle 
udgifter, incl. overnatning og 
forplejning. 

Mødested og -tid: AMU
Center, Industrivej 2, 9440Aa
bybro, fredag den 20. januar 
kl. 18.00. Overnatning: Aaby
bro Sportscenter, Aabybro. Eg
ne toiletsager medbringes. 

Deadline 

Stof, der ønskes medtaget på de blå sider 
i februarnummmeret, må være KDA i hænde senest 

onsdag den 4. januar. 
lil marts-nummeret må det være fremme senest 

fredag den 3. februar. 

Jubilæums
skrifter 
Danmarks Idræts-Forbunds 
bibliotek søger jubilæums
skrifter! 

Gennem forbundets snart 
100 årige historie har speci
alforbund, distriktsforbund, id
rætsanlæg, haller - og ikke 
mindst klubber og foreninger 
fejret masser af jubilæer og i 
den anledning udgivet jubilæ
umsskrifter. 

Jubilæumsskrifter hører til 
blandt de vigtigste kildeskrifter 
til brug for belysning af dansk 
idræts historie, og DIF's biblio
tek er naturligvis yderst inter
esseret i at have så mange af 
disse på sine reoler. 

Bibliotekar Tove Michael
sen, Lokalhistorisk Arkiv for 
Aalborg Kommune, udarbej
dede i 1992 en bibliografi for 
jubilæumsskrifter i danske 
idrætsklubber og -foreninger. 

Bibliografien indeholder en 
fortegnelse over 2088 skrifter. 
Danmarks Idræts-Forbunds 
bibliotek råder over ca. ~00 af 
disse plus ca. 125 skrifter, der 
ikke er registreret i Tove Mi
chelsans bibliografi. 

Sandsynligvis er der gen
nem tiderne udgivet omkring 
3000 jubilæumsskrifter i Dan
mark, og der er stor sandsyn
lighed for at langt de fleste af 
disse stadig eksisterer i adskil
lige eksemplarer rundt om
kring. 

Danmarks Idræts Forbunds 
bibliotek er uhyre interesseret 
i disse jubilæumsskrifter, og 
hvis der i klubbernes og fore
ningernes arkiver eller hjem
me hos medlemmerne skulle 
findes dubletter, er vi parate 
til at overtage dem og opbeva
re dem på betryggende måde. 

Jubilæumsskrifterne bedes 
sendt til følgende adresse: 
Danmarks Idræts-Forbunds 
Bibliotek 
Idrættens Hus 2605 Brøndby 

KDA's bibliotek vil også gerne 
have jubilæumsskrifter fra de 
tilsluttede klubber. Det samme 
gælder Danmarks Flyvemu
seum. 

A 
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FFF -30 år ung 
Tekst: FFF's PR-team 

Den 9. december var det 30 år siden en Flok Fri
ske Flyvegale mennesker grundlagde svæve
flyveklubben i Frederikssund. 

De eneste umiddelbare forudsætninger var en 
fælles Interesse for flyvning samt en i dag nær
mest uforståelig stor fysisk arbejdsindsats. 

Historie 
I oktober 1964 arrangerede 
Gustav-Vilhelm Binderkrantz 
(G-V B), som netop var flyttet 
til Frederikssund, et kursus i 
svæveflyveteori under aften
skoleloven. 

Entusiasmen blandt elev
erne var så stor, at G-V B den 
9. december samme år ind
kaldte til stiftende general
forsamling i Frederikssund
Frederiksværk Flyveklub 
(FFF). 

I foråret 1965 bestod alle 
aftenskoleeleverne teori
kurset, og samtidig stillede 
Frederikssund Kommune ef
ter intense forhandlinger et 
areal i byens nordlige ende 
ved Græse å til rådighed for 
FFF. 

Da arealet nærmest var et 
urskovslignende vådområde, 
forestod der et enormt arbej
de med rydning, dræning og 
planering. Området ligger ud 
til Roskilde Fjord, hvilket be
tyder, at udsigten er fanta
stisk, men niveauet kun 5 fod 
over havets overflade! Des
uden skulle der senere vise 
sig at være en meget stabil 
søbrise, men slige detaljer 
bekymrer ikke rigtige entusia
ster. 

Et tømrerværksted i Tvær
stræde stod netop foran 
nedrivning for at give plads til 
byens nye rutebilstation, og 
FFF fik en aftale om, at klub
ben mod at nedrive værkste
det kunne overtage alle mate
rialer - og fjerne dem - på to 
uger. 

Bortset fra det fysiske pro-

B 

blem, at en flok vidt forskellige 
amatører på kort tid skulle 
f.inde både tid og viden til at 
udføre dette job, krævedes 
samtidig råstyrke i store 
mængder samt en betydelig 
fantasi for at skaffe værktøj, 
transportmuligheder osv. 

Herefter skulle store dyn
ger af materialer sorteres, 
renses for gamle søm og for
beredes til genanvendelse 
som hangar og klubhus. Det 
er i sådanne sammenhænge 
at udtrykket: ,.De forhånden
værende søms princip" får 
bogstavelig mening. 

Efter neddæmpning af 
ambitionerne om at bygge en 
storlufthavn med tårn, radar 
osv enedes alle om det op
nåelige kompromis, der resul
terede i vor hangar af i dag. 

Klubhus og hangar blev 
anlagt i skrånende terræn 
bestående af grus og sand, 
hvilket ikke gjorde opgaven 
lettere for det utrænede ar
bejdshold. 

Banen blev ryddet for ur
skov, og der blev nedlagt flere 
kilometer drænrør. Arbejdet 
var fysisk meget hårdt, og for 
at spare penge blev mest 
muligt udført manuelt, hvis der 
ikke kunne skaffes gratis 
værktøj. 

Efter aftale med omegnens 
vognmænd blev der tilført 
området utallige vognlæs jord. 
På et tidspunkt var der udkørt 
ca. 40.000 m3 jord udlagt i 
vilkårlige dynger. 

Det lykkedes G-V Bat 
overbevise Farum Kaserne 

om, at her var det ideelle øvel
sesområde til uddannelse af 
militærets bulldozerførerel 

Klubbens 'fundament' er 
derfor blandt andet skabt af 
landets ædle forsvarere, som 
i flere uger arbejdede med fire 
bulldozbere. 

Spil og wirehentere 
Udover bygninger skal der 
som bekendt også bruges 
materiel. 

På teorikurset var tilmeldt 
en mekanikinteresseret, som 
sammen med en kørelærer 
og en maskinarbejder lavede 
tegninger og skitser til et spil 
med dobbelttromle. Der blev 
skaffet damprør og jernplader 
fra byens jernindustri samt 
stumper alle vegne fra, og ved 
hjælp af bistand fra bl.a. 
Havdrup og Københavns 
svæveflyveklubber lykkedes 
det at konstruere et spil, der 
blev bygget på det lokale 
Falck-værksted om aftenen, 
mens wirestyr og -saks blev 
konstrueret på Topsil-fabrik
kens værksted i weekend
erne. 

En lokal virksomhed skæn
kede en ældre Bedford last
vogn, på hvis lad spillet blev 
placeret. 

Resultatet var et spil, hvor 
de grundliggende dele funge
rer den dag i dag - om end 
konstruktionen næppe opnår 
nogen designpris! 

Wirehenteren blev bygget 
op over en brugt Volvo P444, 
der blev forsynet med en 
trækanordning over bag
ruden. Hvordan dette besynd
erlige køretøj kom fra Frede
riksværk til Frederikssund på 
de offentlige veje, er stadig 
uafklaret, men at det skete en 
meget tidlig morgen, er sik
kert. 

Fly 
Samtidig med at byggear
bejdet i Frederikssund foregik, 
blev der på skift afviklet 
skoleflyvning efter aftale med 
Holbæk Svæveflyveklub. 

Endelig den 18. september 
1966 kunne FFF's første fly -
en Bergfalke OY-ECX - træk
kes ud af mølposen og sen
des i luften fra egen pladsl 

I følge journalen var den 
første start en indflyvning af 
luftfartøjet foretaget af G-V B 
og Ewar Jensen. På den 
nylagte bane gav wiren et 
fyrværkeri af gnister under 
starten, når wiren skurede 
hen over stenene. 

På denne første flyvedag 
blev der afviklet 12 skole
starter og 6 passagerstarter. 

I 1967 blev der fra Vejle 
Flyveklub anskaffet endnu et 
tosædet fly , nemlig en Berg
falke OY-XBE, som FFF sta
dig ejer, om end den pt ikke 
er luftdygtig. 

I takt med klubbens udvik
ling og forøgelse af medlems
skaren har det været muligt 
at udvide flyparken, så den i 
dag rummer ni fly fordelt på 
både træ- og glasfiber. 

Skoling foregår påASK-13 
og KBB; desuden findes en 
Ka-6E samt en Ka-6CR. 

Af glasfiberfly kan nævnes 
TwinAstir, SingleAstir samt en 
LS4, FFF's nyeste og mest 
højtydende fly. 

Under klubbens vinger 
rummes også fire privatejede 
fly, bl.a. en Motorfalke og en 
tosædet Puchaz. 

Gustav-Vilhelm 
Blnderkrantz 
Hvordan det lykkedes at 
gennemføre dette ambitiøse 
projekt baseret på frivillig ar
bejdskraft, er i dag næsten 
uforståeligt, men vidner om en 
stor optimisme samt vilje til at 
nå et mål. 

Opgaven blev løst ikke blot 
af klubbens medlemmer, men 
også af en stor bekendt
skabskreds, der med sin 
støtte er med til at gøre FFF 
en integreret del af livet i 
Frederikssund. 

Uden G-V B som dynamo 
med den næsten hypnotiske 
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entusiasme var klubben dog 

n næppe blevet etableret. f/) "\\ 

G-V B's pionerånd og ind- :< C 
sats både med klubarbejdet Ul z 

-z_A 0 og med omgivelserne blev '.?' 
heldigvis kronet med en le-
vedygtig klub, som stadig 
fungerer på bedste måde. Meddelelser 

Efter at have været for-
fra Unionen mand i en årrække er G-V B 

nu æresmedlem med med-
Nr. 47 af 08.11.94 lemsnummer 1 og er stadig i 

en alder af 72 år et meget Svæveflyvekonferencen (bi-

aktivt medlem i FFF. Ikke blot lag: tilmeldingsblanket). 

deltager han i klubarbejdet, Nr. 48 af 08.11.94 
men han er - naturligvis - også Indsamling af årsstatistik 
stadig aktiv pilot og syrn- 1994. 
boliserer på denne måde den 

Nr. 49 af 08.11.94 ukuelige ånd i FFF. 
"Hitliste" over havarier 1989-

Klubben 
1993 (med bilag). 

FFF har i dag ca. 85 med- Nr. 50 af 23.11.94 

lemmer i alderen 15-72 år. Ny præmietarif og ændrede 

Heraf er de 14 instruktører. selvrisikostørrelser. 

Prisen for de tre første må- Nr. 51 af 23.11.94 
neders medlemsskab er kr. Instruktørkurser 1995. 
1.810 inkl. indskud på jord-
materiel og skolefly. Herefter Nr. 52 af 02.12.94 
betales normalt kontingent på S-teori i vinteren 1994/95 (bi-
kr. 270 pr. måned samt ind- lag: tilmeldingsblanket). 
skud ved omskolinger til an-
dre fly. Svæveflyve-Startafgifterne er pt kr. 30 
for det første kvarter og yder- center 
ligere kr. 1 O for flg. kvarter -

i Sydafrika dog max. kr. 140. 
Der flyves normalt fra april 

I et samarbejde mellem Euro-til og med oktober, sædvan-
ligvis på lørdage, søndage og pean Soaring Club (ESC) og 

helligdage. Soaring Society of South Afri-

Udover de normale flyve- ca er et nyt svæveflyvecenter 

dage flyves der også fredag blevet etableret i november i 

efter fyraften maj-august. Mmabatho nær byen Mate-

Desuden arrangeres hvert king i den nordlige del af Syd-

år forårs- og sommerlejr med afrika. 

flyvning på hverdage i Fred- Centret, der vil blive ledet 

erikssund. Herudover holdes af den tidligere engelske ver-

en til to ugers træningslejr på densmester Brian Spreckley, 

svæveflyvecentret i Arnborg. vil kunne tilbyde besøgende 
alt, hvad de behøver, så som 

Sæsonen 1994. 
vejr- og opgavebriefing, leje af 
fly, tosædet strækflyvning, 

I den flotte sommer er der hjælp og råd til såvel be-
afviklet ca. 1.600 starter med gyndere som eksperter, klub-
en samlet flyvetid på knap 500 hus, bar og svømmepøl på 
timer i FFF. Af årets starter er stedet. 
ca. 300 udført med gæster, Vejret i området byder på 
blandt andet i anledning af gode strækmuligheder. Der er 
diverse fødselsdage eller pol- allerede sat ti verdensrekorder 
terabend. og foretaget 24 flyvninger over 

Årets længste tur var på 1.000 km fra flyvepladsen. 
7:06 timer, og den hurtigste For de, som eventuelt vil 
200 km trekant er fløjet på medbringe eget svævefly, til-
3:31 timer. Ved flyvning i USA byder ESC at koordinere con-
har en FFF-pilot opnået en tainertrafik med andre, som 
højdevinding på 5.455 meter! ønsker at medbringe eget fly. 
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KALENDER 

2/4 
27/5 
27-28/5 
1-316 
1-2/7 
23-30/7 
11-12/8 

21-22/1 
4-5/2 
1!)-19/2 
25/2 
25-26/3 
5/4 
13-17/4 
29/4 • 6/5 
11-14/5 
20-24/5 
28/5-11/6 
14/6 
17-25/6 
26/6-2/7 
9-22/7 
17-27/7 
5-13/8 
19-26/8 
9-10/9 
13/9 
22-24/9 

DMU-repræsentantskabsmøde, Tirstrup 
Trade-a-plane i Vamdrup 
DM i præcisionsflyvning 
Pinsetur til Bornholm og Polen 
NM i præcisionsflyvning, Sverige 
VM i rallyflyvning, Herning 
Air-BP Rally 

Talentkursus (2.del 94) 
Svæveflyvekonference, Trinity 
Klubtrænerseminar 
Repræsentantskabsmøde, Nyborg 
PR-seminar 
S-teoriprøve S1 /95. Tilmeldingsfrist : 24/3 
Nationalholdstræning 
Hjælpeinstruktørkursus Hl-1 
Nationalholdstræning 
Nationalholdstræning20-maj-95til 24-maj-95 
For-EM, Finland 
S-teoriprøve S2/95. Tilmeldingsfrist: 1/6. 
Førsteinstruktørkursus Fl-1 (9511) 
Talentkursus 
Junior-EM, Polen 
Arnborg Åben og juniorkonkurrence 
Førsteinstruktørkursus Fl-2 (9512) 
Hjælpeinstruktørkursus Hl-2 (9502) 
Nationalholdstræning 
S-teoriprøve S3195. Tilmeldingsfrist: 1 /9 
Nordisk svæveflyvemøde, Danmark 

Kontaktadresse: ESC, 106 
High Street, Tetsworth, Oxon, 
OX9 7 AE, England. 

ny adresse. Derfor ændres 
klubbens adresse til 

SvæveflyveklubbenAviator 
v/ Niels P. Andersen 
Kappavej 31 

Tel: (44) 844 281487 
Fax: (44) 844 28.15.80.(Engl.) 
Tel: (33) 54 37 34 08 
Fax (33).54 37 50 72. (Fran
krig) 

Nyt fra svæve
flyveklubberne 

Aviator afholder ved lærer 
Claus Buhrmann undervis
ning til VHF bevis. Der vil væ
re mulighed for at prøve I bå
de national VHF bevis og in
ternational. 

Klubben holder Nytårsfro
kost den 7. januar 1994 på 
Borup kl. 12.00 med med
bragt mad. 

Den 13. februar kl. 1900 
skal klubben på besøg i Aal
borg Lufthavn, herunder rund
visning i tårnet. 

Klubbens sekretær har fået 

9000 Aalborg 

Hjørring afholdt Pokalfest den 
10. november, og dermed er 
sæson '94 slut. 

Teorihold 1-95 starter tors
dag den 19. januar kl. 19:30 i 
klubhuset og der undervises 
hver tirsdag og onsdag frem 
til 4. april. 

Der er klubaften torsdag 
den 12. januar, hvor Erik Rud
beck fra P.S. Paraservlce de
monstrerer og fortæller om di
verse faldskærmsmodeller. 

Unions
håndbogen 
Kontrolliste til unionshåndbo
gen: Gældende Indholdsfor
tegnelse (GR 101) nr. 3/1994 
af 05.09.1994. 
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Organisationsnyt 

Formand: Dagmar Theilgaard 748482 80 
tlf. arb. 75 518755 /6Mu_ Næstformand: Per Toft 315408 97 

Kasserer. Vagn Jensen 86441133 
Dansk Motorllyver Union Sekretær: Alfred Rasmussen 65 97 27 09 
Adresse! 

Bestyrelsesmedl. : H. Vagn Hansen 74 63 13 11 Toft undgårdvej 12, 
Mikkelborg , 6630 Rodd ng 
Fax 75 51 83 42 

Nyt fra DMU 
I bestyrelsen har følgende 
emner været behandlet: 
- Udviklingen i KDA. Det er 

glædeligt, at det ser ud til at 
være kommet styr på øko
nom i en. 
Planer om afholdelse af 
mediekursus 20.-21. jan. 
Abonnement på FLYV bliver 
billigere i det nye år - 216 
kr., kontingentet til KDA 43 
kr. 

- Miljøgodkendelser og støj
problemer, brugerbetaling til 
amterne i forbindelse med 
miljøgodkendelser. 

- Klubhåndbogen, som ikke 
er færdig endnu. 

- A-uddannelse i klubregi. 
- Turflyvninger og kursusda-

ge i udlandsflyvning. 
- Andre kursusemner, vi mod

tager gerne forslag! 
- Avnø-projektet, som des

værre p.t. er strandet i for
handlinger om miljøgodken
delse. 

- Motorflyver-stof i FLYV. 
Konkurrencer i '95, ændring 
af formen på Air-BP-rallyet, 
forberedelserne til VM i ral
lyflyvning i Herning. 

- GAG-møde i Wien i okt. 
Næste bestyrelsesmøde 
holdes den 22. jan. 

Skal du landetrundt 
så brug 

KDA's Airfield Manual! 

Skal du verden rundt 
så brug 

Jeppesen & Bottlangs 
Manualer! 

Kontakt KDA Service 
for brochurer og priser. 

(KDA er autoriseret Jeppesen 
og Bottlang forhandler) 

SERVICE 

Lufthavnsvej 28 . 4000 Roskilde 
TH. 42 39 0811 

D 

Carl Erik Mikkelsen 74530918 
Mogens Thaagaard 75 66 58 71 

GPS 
DMU har netop afsluttet en 
kursusrække i brug af GPS og 
den kan kaldes et tilløbsstyk
ke, i Randers var der 32, i 
Roskilde 21 og i Billund Luft
havn 52. 

Mads Hansen gennemgik 
kort de »gamle« NAV-hjælpe
midler som NDB, VOR, LOG/ 
ILS DME ect. 

Derefter gik det med en 
grundig gennemgang af GPS 
NAV-hjælpemidlerne. Mads 
nåede på den korte tid at ind
føre tilhørerne i hele den teo
retiske baggrund omkring 
GPS. Desværre var der for lidt 
tid til en grundig gennemgang 
af GPS i praktisk brug, men i 
øvrigt var vi også for mange 
deltagere på holdene til, at det 
kunne lade sig gøre. 

Fra DMU vil vi foreslå, at 
klubberne laver GPS kurser 
og vi vil gerne være jer be
hjælpelige med undervisning. 

Den 19. januar bliver der 
holdt teorikursus i GCA- og 
ILS-anflyvninger. Den prakti
ske træning i begge typer in
strument anflyvninger foregår 
den 26. januar. 

Den 2. februar afholdes 
der planlægningsaften for 
klubbens flyveture i 1995. 

Det blå marked 
Ikke-kommercielle annoncer (max. 
10.000 kr.) for medlemmer. Pris 25 kr. 
pr. ,mbegyndt linje og kun mod forud
betaling. Højst fem linjer (a 28 type
enheder). Ekspedition: KDA-huset. 

Sælges: FLYG 1945-47 (28 
stk.) og FLYV 1945-47 (26 
stk.). 800 kr. Claudius Svan
holm, Jyttevej 15, 9520 Skør
ping. Tlf. 98 39 11 28. 

Nyt fra motor
flyveklubberne 

Kongeåens Pilotforening. Kol
dingegnens Lufthavn i Vam
drup har kørt på dispensation 
m.h.t. bygninger. Nu er det 
slut, og et nyt tårn skal byg
ges i de første måneder af 
året. Tårnet bygges mellem 
den nuværende hovedbyg
ning og forpladsen. Det berø
rer derfor i første omgang ikke 
klubbens lokale, men indret
ningen i hovedbygningen vil 
blive ændret lidt, når flyvele
delsen er flyttet ud i tårnet. 

Flyvepladsen har 25-års ju
bilæum i '95 og påtænker det
te fejret ved årets Trade-a-pla
ne den 27. maj. Det helt store 
»skrald« gemmes dog til '96, 
hvor der vi l blive en række 
aktiviteter i forbindelse med 
Kulturby '96. Vejle Amts fire 
store byer har delt elemen
terne imellem sig, og Kolding 
tager sig af »luften«. Det må 
naturligivs fejres. Klubben har 
i samarbejde med Sønderjysk 
Faldskærmsklub og lufthav
nen fået bevilget et foreløbigt 
tilskud på 25.000 kr. til det 
første forberedende arbejde. 

Roskilde Flyveklub. Den 5. ja
nuar afholdes et minikursus i 
luftfotografering. Kurset hol
des af en professionel luftfoto
graf fra klubben, og han vil give 
gode råd om fotografering fra 
luften til os almindelige amatør 
luftfotografer. 

Den 19. januar bliver der 
holdt teorikursus I GCA- og 
ILS-anflyvninger. Den prakti
ske træning i begge typer in
strument anflyvninger foregår 
den 26. januar. 

Den 2. februar afholdes 
der planlægningsaften for 
klubbens flyveture i 1995. 

Århus Flyveklub er blevet 
hjemløs. Århus kommune har 
opsagt lejemålet og krævet 
klubhuset i Kirstinesminde 
fjernet. Det er nu solgt og fjer
net totalt. 

Den 3. januar starter årets 
»tirsdagsmøder«, denne gang 
i kantinen hos DANV ÆGT i 
Hinnerup. Udvalget for hjem
mebygning af fly beretter, og 

stemningen for evt. påbegyn
delse af et byggeprojekt skal 
loddes. 

FAI Crew Card 
Det er tiden at få fornyet sit 
FAI crew card eller anskaffet 
et. Det kan ske gratis, hvis en 
klub samlet indsender anmod
ning er med oplysn ing om 
navn, certifikattype og -num
mer samt foto ti l Vagn Jensen, 
Skalmstrupvej 18, Skalm
strup, 8900 Randers. 

115 medlemmer havde meldt 
sig til den traditionelle årsfest 
som blev holdt på Royal Hotel 
den 18. november. Smukt 
dækkede borde, veltilberedt 
mad og god vin skabte fra 
starten en virkelig god stem
ning blandt de festklædte del
tagere. 

En 65-års jubilar (certifikat 
og indmeldelse i foreningen i 
1929!), en 60-års og seks 25-
års jubi larer var mødt op. 
Oberstløjtnant P.N. Brandt
Møller (60-års jubilar) holdt 
festtalen over emnet: »Sådan 
fløj vi i 1934«. Major Oluf Erik
sen holdt talen for jubilarerne 
- med mange referencer til 
forgangne tider. 

Da de 19 fremmødte nye 
medlemmer (ud af 35 i alt) var 
blevet budt velkommen af for
manden og havde fået over
rakt deres diplomer, holdt det 
ældste af de nye medlemmer, 
Vilh. Brinck-MeyerOlsen, tak
ketalen på de nye medlem
mers vegne. En inspireret og 
velformuleret tale. Brickmeyer 
Olsen blevet 91 år til marts! 

Imellem talerne gik flyver
snakken livligt - og det fortsat
te den med efter middagen til 
langt over midnat. Med en al
dersforskel på 66 år fra æld
ste til yngste medlem »dæk
ker« foreningen størstedelen 
af flyvningens udvikling - så 
der er nok at tale om. 

En I alle måder vellykket 
aften. 

Kommende arrangementer: 
17. januar 1995 - foredrag 
14. februar 1995 - generalfor
samling 
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OSCAR 
YANKEE 

Kommentarer 
til 
Oscar Yankee 
Jetstream OY-SVK fløj første 
gang den 24. september 
1987, mærket G-31-772, og 
blev leveret som C-FAMJ til 
Ontario Express den 10. de-
cember samme år. 

Nord 262-
epoke slut 
Med salget af de to sidste af 
Cimber Airs Nord 262, OY.. 
BOD og OY.. TOV, er en "type
epoke" slut hos Cimber Air. 

I virkeligheden er det imid
lertid anden gang, at dette 
sker. 

Da Cimber-Air i 1975-76 
gik over til VFW 614 jetfly, 
blev flåden af Nord 262 nem
lig solgt til USA. 

Med brændstofprisernes 
himmelflugt i slutningen af 
70'erne blev jetflyene for 
uøkonomiske, og da det i 
1981 viste sig, at tre af de 
solgte Nord 262 kunne købes 
tilbage, gjorde man det, og i 
en årrække var de igen ar
bejdshestene hos Cimber. 

Nu har de definitivt måttet 
vige pladsen for ATR 42. 

(Foto: B.Aan.-N.). 

JAN. 95 

Tilgang 

OY- Type Fabr. nr. Reg.dato Ejer 

SVK BAe Jetstream 31 772 25.11. Sun-Air, Billund 

Slettet 

OY-

BDD 
sus 
TOV 

Type 

Nord 262 
Mooney M-20K 
Nord 262 

Ejerskifte 

Dato Ejer 

22.11. Cimber Air 
4.11. Knud Thomsen, Vedbæk + 
7.11. Cimber Air 

OY- Type Reg.dato Nuværende ejer 

BGP PA-28R-200 10.11. Finn Pedersen, Jægerspris 
BKW PA-28-140 10.11. Arny Mortensen, Hemmet + 

BLW PA-34-200T 22.11 . Blue Air Service, Odense 
Tømmerhandel 

8PM Merlin 1118 11.11. Cimber Advisor, Hadsund 
BTU PA-28-161 10.11. Piperklub-BTU, Holbæk 
BTV PA-28-161 14.10. Sonja Randløv, Horsens + 
CDE SOCATA TB-20 14.10. J. Ratsach, Ringsted + 
DJZ Beech V-35-B 10.11. Erik Thestrup, Slagelse 

Årsag 

Solgt til Guatemala 
Solgt til England 
Solgt til Frankrig 

Tidligere ejer 

Jytte Dyring, London 
Ringkøbibg-Skjern-Tarm 
Flyveklub 
Odense Lavpris 

Jytte Dyring, London 
Hans Slotsbo, Tølløse+ 
Arne Nielsen, Hedensted + 
Alex N. Hede, Bjæverskov+ 
Karl Strandhauge, Asnæs 

DTM M.S. 8808 14.10. Vagn A. Nielsen, Ejstrupholm + Kr. Søe Pedersen, Nr. Snede 
ECF PA-28-235 26.10. Club Saven, København + Mobair, København 
XOA Super Falke 14.11. Aviator-Gruppen SF 25E, 

Ålborg 
Bent Jørgensen, Ålborg+ 
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NAVNE 
Udnævnelse charterselskaberne Nordair 

(til 1964) og Aero-Nord, der i 

Direktør 1966 blev til lnternord. Efter 
Internords konkurs i 1968 var 

Henning Bach han ansat i Internationalt Pa-
tent Bureau. 

75år 
SAS har udnævnt Henning 
Bach til ny teknisk direktør for 
SAS i Danmark og dermed Kontorchef 

Civilingeniør leder af teknisk base i Ka-
sirup, der har 1.382 medar- Jesper Zeuthen 

Gunner Larsen bejdere. 
Henning Bach, der er 52 Vicedirektør Morten Dambæk 

Det er ikke til at se det ... den år, er oprindelig uddannet har sendt disse mindeord: 
4. januar bliver Gunner Lar- Han blev civilingeniør i som teknisk officer i Søvær-
sen 75 år. 1963 (naturligvis med aero- net og var bl.a. projektleder Kontorchef (R) Jesper Zeu-

I 1946 blev han som ny- dynamik og aeroplanlære ved bygningen af torpedobå- then, Statens Luftfartsvæsen 
bagt civilingeniør ansat i som bifag) og begyndte sam- dene af WILLEMOES klas- (SLV) er den 15. november 
Skandinavisk Aero Industri og me år som salgsingeniø r I sen. 1994 efter kort tids sygdom 
kom derfra via til Luftfarts- Danavia. Året efter kom han Efter næsten 1 O år som pludselig afgået ved døden, 
direktoratet og SAS til Flyve- til SARCO, der senere blev til leder af AMU-centret i Århus 54 år gammel. 
materielkommandoen, hvor Sterling Airways ' tekn iske kom han til Viking - Nordisk Jesper Zeuthen blev ansat 
han sluttede som chef for afdeling og var med til at Gummibådsfabrik, hvor han i SLV den 15. juli 1967, hvor 
støtteflysektionen. introducere Caravellen. blev medlem af koncernlede!- han siden 1975 har varetaget 

Han gik på pension for fem I 1968 flyttede han til Fly- sen og teknisk direktør. en række krævende og udfor-
år siden efter 40 år i Flyve- vematerielkommandoen, hvor I 1990 kom Henning Bach drende chefstillinger, senest 
våbnet og fik nu rigtig tid til at han havde det tekniske an- til lncentive Gruppen, hvor stillingen som chef for Luft-
dyrke sine interesser, hvortil svar for typer som F-100, han efter et år som divisions- fartstilsynets norm- og analy-
hører flymotorer af den rigtige Draken, Chipmunk, T-17 og direktør i datterselskabet Wit- sekontor. 
slags, altså med stempler. C-130. tenborg indtrådte i koncern- I to perioder har han været 

Det nyder de danske mu- I 1988 gik han over i en ledelsen som teknisk direktør. udstationeret i udlandet, før-
seer godt af. Han er flittig helt anden branche og blev ste gang i perioden 1983-
medarbejder i pensionistklub- cheftaksator i Dansk Flyfor- 1986, hvor han var Air Trans-
bens værksted i Værløse, sikringspool, nu Nordic Avia- Dødsfald port Representative ved de 
hvor man har renoveret en tion Claims. nordiske luftfartsmyndighe-
hel stribe af historiske flymo- I en årrække var Fritz for- ders fællesrepræsentation 
torer og nu er i gang med mand for Ingeniørforeningens Overlæge ved den internationale orga-
Danmarks Flyvemuseums flyvetekniske Sektion, og i de Carl Zacho nisation for civl luftfart, ICAO 
Argus As 411. år skete der en markant i Montreal. Anden gang i pe-

Gunner Larsen, der også aktivitetsforøgelse i sektio- Fhv. overlæge Carl E.H. Zac- rioden 1991-1994, hvor han 
interesserer sig for våben- og nen. Nu er det de danske ho, der døde den 9. novem- var Administration Director 
uniformshistorie, er et skattet hjemmebyggere af fly, der ber, 85 år gammel, var meget ved de europæiske luftfarts-
medlem af Flyvemuseets be- nyder godt af hans virketrang flyveinteresseret. Han fik A- myndigheders samarbejds-
styrelse. - han er formand for pro- certifikat i 1953, byggede selv organ for tilsynsvirksomhed, 

jektudvalget i EAA Chapter en Turbulent (OY-AMJ) og var JAA i Amsterdam. 
655 (= KZ & Veteranflyklub- også ivrig svæveflyver, lige- Jesper var kendt for at væ-
ben). som han en tid var formand re velbegavet, kvik i replikken, 

60år Selv nøjes han med at for Odense Flyveklub. velformuleret og med en 
bygge fly i 1 :100 - men dem veludviklet sans for ironi og 

Cheftaksator har han også flere hundrede sort humor. 
af, de fleste selvsnittede 

Fritz Krag træmodeller. Han har også en Civilingeniør På trods af poliosygdom i 
masse bøger og videoer om opvæksten med deraf følgen-

Den 12. januar fylder cheftak- fly, og dette blad har ofte nydt Hakon Togeby de generelle helbredsmæs-
sator Fritz Krag, Nordic Avia- godt af, at han desuden har sige svækkelser, var Jesper 
tion Claims, 60 år. en meget stor samling flyfo- Hakon Togeby, der døde den en solid arbejdskraft, engage-

Fritz er, hvad vor engelske tos - og at den er ordnet. 12. november, 78 år gammel, ret, flittig, initiativrig og ved-
kollega Flight kalder A Total Og der er næppe nogen blev civilingeniør i 1942 og var holdende. 
Aviation Person - han lider af anden dansker, der har be- fra 1946 til 1953 ansat i DDL, Jesper har bl.a. gjort sig 
kronisk og aldeles uhelbrede- søgt så mange flyvemuseer! senere SAS. Han var derefter bemærket ved at tage initia-
lig flyvesyge (ikke at forveksle Reception den 12. januar ansvarshavende redaktør af livet til en reorganisering af 
med luftsyge!), og har hele sit kl. 15 -17 hos Nordic Aviation tidsskriftet Maskin-lndustrien, SLV · s bestemmelsesarbejde, 
liv beskæftiget sig med fly, i Claims, Gl. Kongevej 3, Kø- men vendte i 1960 tilbage til ligesom han har været en af 
og uden for arbejdstiden. benhavn. luftfarten som teknisk chef i hovedmændene bag udskil-

22 JAN. 95 



I 
I 
• 

f 

I 

r 

~ 

r 

lelsen af havariundersøgel
serne fra SLV's virksomhed til 
at blive foretaget i en selv
stændig myndighed, Havari
kommissionen for civil Luft
fart. 

Endelig var han arkitekt 
bag etableringen af SLV som 
arbejdsmiljømyndighed for de 
flyvende besætninger. 

Det er et tab på det ar
bejdsmæssige og personlige 
plan at skulle undvære Jesper 
iblandt os. 

Major E. 
Qvistgaard 
Hansen 

Efter længere tids svagelig
hed døde major Erling Qvist
gaard Hansen den 26. no
vember. 

Qvist, der blev 71 år, var 
under Anden Verdenskrig fly
vemaskinist i det norske flyve
våben og deltog i 70 sorties 
på tilsammen 800 flyvetimer. 

Morian 
En legende fylder 90 

Jens Henning Fisker Hansen, 
over hele landet kendt som 
blot Morian, fylder den 10. ja-
nuar 90 år! 

Få enkeltpersoner har 
som han præget dansk al -
menflyvning, men det var dog 
motorsporten, der i første om-
gang tiltrak den unge mekani-
ker fra Frederikssund, og som 
dirttrack-kører blev han hur-
tigt en legende, både her-
hjemme og i udlandet. 

Det var under løbene ved 
Roskilde, at han erhvervede 
sit tilnavn. Da man sidst i 
20'erne kørte på våde slag-
ger, kan det ikke undre no-
gen, at kørerne lignede negre 

JAN. 95 

-,. 

Major E. Qvistgaard Hansen fotograferet ved "sin" Sunder/and 
pcl RAF Museet i Hendon. 

Af Lennart Ege. 

ved løbenes afslutning. Knubs vide, at hans ønske om at bli-
og hjernerystelser var daglig ve jagerpilot ikke kunne op-
kost! fyldes - han var for gammel. 

I Horsens i 1934 forsøgte 
unge Morian sig som kører i Med den vanlige stædig-
,.dødsdrome" - en cirkulær git- hed lykkedes det dog Morian 
teropbygning, hvori motorcyk- at blive tilbudt uddannelse 
lerne drønede vandret rundt. som agterskytte på bombefly. 
Det gav atter mange knubs! Det førte til 29 natmissioner 

Fra slaggebanen til flyve- over Tyskland i Wellington i 
pladsen var der kun et kort sommeren 1940 og med ned-
spring. Morian fik sin uddan- skydning af hele tre tyske 
nelse i Herts and Essex Flying jagerfly. Det forskaffede Mo-
Club på Broxbourne, en lille, rian Distinguished Flying 
nu forsvunden flyveplads ikke Cross. 
langt fra London, og opnaede George Medal fik han for, 
hurtigt certifikat i oktober med sit eget liv som indsats, 
1935. at redde to besætningsmed-

lemmer ud af et brændende 

34 år - og for ganmmel 
bombefly, der med fuld bom-
belast var forulykket under 

Da den anden verdenskrig start fra Newmarket. Læs 
udbrød den 1. september nærmere herom i Morians 
1939, meldte Morian, nu 34 egen bog "Fra slaggebane til 
år gammel, sig til Royal Air Spitfire". 
Force, men kun for at få at Efter denne bedrift blev 

Efter krigen indtrådte han 
i det danske flyvevåben, hvor 
han i en årrække gjorde tje
neste i ESK 721, til sidst som 
teknisk leder. Den sidste snes 
år af sin tjeneste i Flyvevåb
net var han fast medlem af 
Havarikommissionen. 

Han gik på pension i 1985 
og var derefter til 1990 tak
sator i Dansk Flyforsikrings
pool. 

Qvist var nogle år medlem 
af bestyrelsen for Danmarks 
Flyvemuseum og havde stor 
indflydelse på indretningen af 
depothangaren i Billund. 

Det prægede Qvist, at han 
havde været aktiv krigsdelta
ger. Det var ham en stor glæ
de, at "hans" Sunderland nu 
er på Royal Air Force museet, 
og han lagde ikke skjul på sin 
mening om dem, der "hygge
de" sig herhjemme under An
den Verdenskrig. 

Qvist havde sine menin
gers mod. Han var en mar
kant personlighed, en sand 
kriger - også i fredstid. 

Morian pilot i Royal Air Force. 
Fra 1942 til 1944 var han 
prøveflyver på et stort antal 
flytyper, især C-47. Herefter 
blev han sendt til Indien som 
chef-indflyver på en vedlige-
holdelesbase, og han nåede 
her at få ca. 16 forskellige ty-
per fly i hænderne. Hans 
drøm om at flyve Spitfire gik 
også i opfyldelse. 

Et alvorligt anfald af dysen-
teri satte en stopper for videre 
aktivitet i Indien, og han blev 
sendt tilbage til England. 

Den 5. maj 1945 kl 16:45 
landede Flying Officer Morian 
Hansen som den første allie-
rede pilot med en C-47 på 
Kastrup. I flyet befandt Gene-
ral Dewing, chef for de briti-
ske styrker i Danmark, sig 
med sin stab. 

Og så gik det ellers løs 
med at besøge familie og 
venner. I& 
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Anlagde Skovlunde 
Efter hjemsendelsen i decem
ber 1945 startede Morian i 
marts 1946 en flyveskole i 
Kastrup, der fik stor søgning. 

Selv om trafikken i Kastrup 
dengang var relativt begræn
set, var det I det lange løb dog 
ikke hensigtsmæssigt at drive 
flyveskole på en international 
lufthavn. 

På en tur med en elev fik 
Morian en dag øje på en mark 
i Skovlunde, der fangede 
hans interesse. Det endte 
med, at Morian den 28. au
gust 1946 lejede arealet, og 
nu kunne der påbegyndes op
førelse af hangar og en byg
ning med kontroltårn og tilhø
rende faciliteter. 

Samtidig genoptog Morian 
sin speedway-karriere, der i 
1960'erne gik over til stockcar 
løb - alt med vekslende held. 

- og Tune 

Alt imedens dette skete, blev 
forholdene på Skovlunde 
snævret ind af parcelhusud
bygning med stigende klager 
over flystøj og restriktioner for 
skoleflyvningen, men i 1961 
fandt Morian en anden flyve
plads, i Tune ved Roskilde. 

Da der her, 12 år senere, 
skulle etableres en statslig 
flyveplads, var Morian "i ve
jen" og måtte slutte. I Ude og 
Hjemme stod der i 1972 "Skal 
Morian vippes fra pinden for 
anden gang?" ,, 

- Nu sidder jeg tilbage som 
70-årig og som manden, der 
har anlagt to af Danmarks 
største sportsflyvepladser og 
er blevet skubbet væk fra 
dem begge uden en øre i er
statning, sagde Morian. 

Samtidig gik certifikatet 
fløjten på grund af en øreli
delse. 

Den gamle stridsmand lod 
sig ikke kue og dyrkede ikke 
sin bitterhed. Han startede 
forfra med at køre taxa i Her
lev, og hans passagerer kun
ne føle sig trygge. 

Anerkendt - og miskendt 

Men hvem er manden Mori
an? I 1949 var artiklens for-
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Morian fotograferet i forbindelse med åbningen af Danmarks 
Flyvemuseum i maj 1990. 

(Arkiv: Herluf Rasmussen). 

fatter ansat hos ham for at 
skulle tage sig af "arbejdet på 
jorden". 

Chefen kunne forekomme 

barsk og intolerant over for 
folk, der ikke ville "bruge neg
lene" og følge trop. Men jeg 
ser med glæde tilbage på, at 

Vægur m. flyveinstrumentmotiver 61/2" 
(højdemåler, kursgyro, kunstig horisont, VOR) 
Batteridrevet 
Med års garanti Medlemspris KUN kr. 245,00 

Termometer m. airspeec indicator 6 1/2" 
Med 1 års garanti Medlemspris KUN kr. 245,00 

Vægur og Termometer sammenbygget i konsol 
Med 1 års garanti Medlemspris KUN kr. 495, 00 

-~~ 
Lufthavnsvej 28 . 4000 Roskilde . Tlf. 42 39 08 11 

jeg fik løftet sløret en smule 
fra denne ti l tider ret kompli
cerede person og kunne op
dage, at den virkelige Morian 
var et vitalt stykke mandfolk, 
der tilmed havde sit udseende 
med sig. 

Ofte henfalden til senti
mentalitet - en følge af van
skelighed med at omstille sig 
fra krigs- til fredstid. 

Disse konfliktprægede 
egenskaber forskaffede ofte 
Morian kvaler i en tid, han ikke 
kunne finde sig til rette i. Sam
tidig påførtes han en stor 
sorg, idet han mistede en 
kvinde, der var ham til aldrig 
svigtende forståelse og støt
te. 

Morian blev simpelthen 
brugt og misbrugt, anerkendt 
og miskendt, som det er ene
rens lod. 

En dag viste Morian mig 
en speedway-motorcykel , 
som han selv havde banket 
sammen. En prøvekørsel hen 
over flyvepladsen skaffede 
ham et ødelagt helt nyt sæt 
tøj! 

Men nu havde alderen sat 
sit præg på ham. En dag 
vendte han skuffet hjem fra 
et løb og udbrød: 

- Nu er jeg sgu' færdig med 
at skulle se baghjul! 

Men sin avancerede Mes
serschmitt Bf 108 OY-DMI fløj 
han stadig med virtuositet. 

Ved 80-års fødselsdagen i 
1985 var der stadig "go" i den 
gamle, højt dekorerede kæm
pe, der står stærkt i dansk 
flyvnings historie. 90-års da
gen går nok mere stille af, 
men sikkert er det, at mange 
danske flyvere vil sende var
me tanker til et mandfolk, der 
i sin tid vovede livet for Dan
mark og som nu lever et stille 
liv sammen med sin kone i 
lejligheden i Lyngby. På deres 
vegne gratulerer FLYV her
ved på det hjerteligste. 

I 1994 fik en klasse på 
Flyvevåbnets Officersskole 
navnet MORIAN HANSEN -
en helt speciel hæder til en 
civilflyver. For nok har Morian 
stor krigserfaring, men han 
har aldrig været dansk mili
tærflyver. • 
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Vin- og ballonfest i Ungarn 
Af Bjarne Chr. Jensen 

Somlo er et lille bjerg af vul
kansk oprindelse beliggende 
i et fladt landskab små 50 km 
nordvest for Ballatonsøen i 
Ungarn. Hertil gik familien 
Jensens ferietur i september 
med ballonen FYN til et bal
lonstævne arrangeret af 6bu
dai Holegballon Rep016 Klub. 

Første brev fra klubben var 
på tysk, resten af korrespon
dancen var på engelsk. Offi
cielt sprog til stævnet var da 
også ungarsk og engelsk, 
men efter første briefing fore
gik det på ungarsk og tysk, -
måske forståeligt med ni un
garske, syv tyske, tre schwei
ziske, en hollandsk og en 
dansk ballon - blot ærgerligt for 
os, der har det svært med en 
ungarsk udgave af østrigsk
tysk. 

Vejret var ikke for godt de 
første dage, men det blev der 
rettet op på. Der blev afviklet 
fem flyvninger - det ungarske 
luftvåben havde et par gange 
beslaglagt luftrummet til eget 
brug. Til gengæld blev stæv
nets deltagere inviteret til luft
basen, hvor vi beså jagere, 
start og landing på nært hold 
uden høreværn - ja selv et in
struktivt foredrag på en times 
ungarsk var inkluderet. 

Første ballonflyvning var 
udenfor konkurrence. Vi valg
te at forsøge at krydse bjerget 
i lav højde. Afbøjning af 
vinden gjorde det svært, men 
det lykkedes næsten. Uden
for bjerget er der store marker 
med traditionelt landbrug. 
Bjerget derimod er et vinbjerg 
og vinhøsten var i gang. 

Ballonturen var en stor op
levelse for os og måske især 
drueplukkerne. Attila hed en 
ung ungarsk medhjælper, vi 
havde under stævnet. Han 
kunne kun ungarsk, men 
snakke med drueplukkerne 
fra kurven kunne han. 

Lige efter bjerget landede 
vi før en PZ-er, forbudt områ-
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Fra den fælles start. 
FYN er netop ved at være klar til at lette. 

de - tilhørte militæret. Flere 
andre fløj over; den slags ta
ges åbenbart ikke så tungt i 
Ungarn. 

Vi landede ude bag alting, 
mellem høje majsmarker, 
hvor vi var usynlige, så snart 
vi var nede. Ved at bruge 
brænderen til at sende lyssig
naler i det begyndende mørke 
blev vi efter en lille time fun
det. Attila var gået op til den 
nærmeste vej for at vise vej 
ud ad nogle elendige markve
je. Turen ud til den rigtige vej 

(Foto: Lise Jensen). 

var et knokkel med en almin
delig personbil og en læsset 
trailer. Nu forstod vi hvorfor al
le ungarske hold havde biler 
med 4-hjulstræk. - Alle vore 
efterfølgende landinger fore
gik naturligvis nær store veje. 

Det var Attilas første tur, så 
han blev behørig døbt i un
garsk champagne og med 
dansk dåbsattest. 

Vore erfaringe( fra første 
flyvning over Somlo udnytte
de vi ved en af konkurrence
flyvningerne. Målet lå på den 

ene side af bjerget, og vi 
skulle selv vælge startsted 2-
3 km på den anden side af 
bjerget. Vindretningen til må
let var lige hen over bjergtop
pen. 

Vi fløj i lav højde hen til 
bjerget og blev bøjet højre om 
det. I lav højde gik det hele 
vejen rundt, indtil jeg ved at 
se på mit kompas mente, at 
vi var kommet om på den 
modsatte side ud for forlæn
gelsen af den rette kurs. Her 
gik vi op og fandt den her
skende vindretning og fløj 
videre mod målet. 

Vi ramte 23 meter fra 
målet og var ganske godt 
tilfredse, selv om det kun 
rakte til en placering som nr. 
8. Det var skrappe folk vi var 
oppe imod, og vor afsluttende 
placering lå da også midt i 
feltet. 

Ved afslutningen fik alle 
deltagere en keramikplakette 
og hvert ballonhold fik et 
meget stort hvidt lerkrus med 
et billede af en mand og en 
kvinde på hver side af et 
skjold a la det danske rigs
våben. Kruset ville muligvis 
blive værdsat i vores foræl
dres barndomshjem. 

Netop som vi havde væn
net os til tanken om at skulle 
have det med hjem, fik vi til
delt en særpræmie for at væ
re den ballon, der kom længst 
borte fra, et meget stort hvidt 
lerkrus med et billede af to 
fasaner. Ak ja. 

Nu var det ikke den slags, 
vi var kommet for, men for at 
få oplevelser, og dem fik vi 
mange af. Stor var oplevelsen 
ved den tætte kontakt mellem 
ballonholdene; men størst var 
måske den private indkvarte
ring i en lille landsby langt ude 
på landet, hvor kommunika
tion var med tegnsprog og un
garsk-tyske ordbøger. 

Deltagelse næste år over
vejes, selv om der er fare for 
at vi er dem, der har længst 
dertil. • 

25 



Mere fra Lundtofte i 1945 
Flyversoldat 625/45 fortæller om svævefly m.m. ~ "lt411111111•1~111t11,1111,,1
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Af Bent Frikke 

Det var med glæde og inter
esse, jeg læste en særdeles 
velskrevet artikel i FLYV nr. 6 
(juni 1994) af flyversoldat 
623/45 Aksel Henry Andersen 
om de første danske soldater, 
der efter den tyske besættel
ses ophør blev indkaldt til 
Hærens Flyvertropper den 
18. juli 1945 med tjenestested 
Lundtofte Flyveplads. 

Også jeg stod samme dag 
og sted med med en møde
befaling til Sjællandske Fly
verafdelings 3. Eskadrille og 
blev tildelt nr. 625, så jeg var 
altså omtrent sidemand til 
623. 

Da samme 623 på fortræf
felig måde i sin artikel rede
gør for de indkvarterings- og 
millitærmæssige forhold , vil 
jeg fortælle lidt om det flyve
materiel, der befandt sig på 
Lundtofte den sommer. 

Jeg er en af de svævefly
vere, som 623/45 omtaler. 

Vi var nu kun tre: H. D. 
Nielsen fra Svæveflyveklub
ben Ringen, Knud Laugesen 
fra Ringsted Svæveflyveklub 
og undertegnede Bent Frikke 
fra Køge Svæveflyveklub. 

For mit eget vedkommen
de kendte jeg Lundtofte, dels 
fra før 1940, dels senere i 
1942, hvor jeg fik nogle af mi
ne første skolestarter med 
Køgeklubbens OY-21 af ty
pen »Unionens Skoleglider«, 
en modificeret Stamer. 

Vi havde i klubben fremstil
let en let transportvogn til gli
deren og forspændt med en 
tandem og to cykler på hver 
side som »skubbere« kørte vi 
lørdage aftener (det var jo før 
der var week-end her i landet) 
i maj og juni måned fra Køge 
til Lundtofte, overnattede i telt 
og begyndte tidlig søndag 
morgen at foretage ligeud 
flyvning ved hjælp af et gum
mitov, som vi havde lånt af 
Hærens Flyvertropper, der jo 
på den tid havde svævefly
veskole i Køge. 
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Efter en lang søndag med 
mange hop over grønsværen 
i en højde af omkring 10-15 
meter pakkede vi så hele 
molevitten sammen og cyk
lede tilbage til Køge og var 
først hjemme et godt stykke 
ud på mandag morgen. 

Efter juni måned samme 
år måtte vi ophøre med at 
flyve fra Lundtofte, idet vi, via 
oberstinde Harriet Førslev, fik 
meddelelse om, at tyskerne 
skulle bruge pladsen. 

Da Hærens Flyvertropper 
havde svæveflyveskole på 
vor gamle plads på Vasebæk
gårds eng, måtte vi så indstil
le flyvningen til efter høsten, 
hvor vi så kunne flyve på Bil
lesborgs marker ved Vallø. 

Men jeg havde da lært 
Lundtofte at kende, så det var 
ikke nyt for mig at være her, 
og samtidig kendte jeg en stor 
del af officerer og befalings
mænd fra Køgelejren. 

Hvad hangaren gemte 

Flyene, som stod i den nord
lige hangar, da vi stillede på 
Lundtofte, var dels nogle 
svævefly, dels en Fieseler 
Storch, som 623 også om
taler. 

Storch'en var landet på en 
mark ved landsbyen Brede i 
dagene omkring 5. maj 1945, 
og som følge heraf blev den 
altid omtalt som »Bredefly
veren« af den lokale befolk
ning. 

I ~ No.: '• i 

i Dansk SvæveOyver Certifikat i 
I Bent Fr~~:e, ! 
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Besætningen på tre mand 
var flygtet fra Østfronten og 
efter landing taget i forvaring 
af modstandsbevægelsen. 

Flyet blev ad landevejen 
transporteret til Lundtofte 
med vingerne lukket tilbage 
langs fuselagen (man havde 
fjernet de forreste hovedbolte 
til planerne og stræbere) , og 
her stod det så med be
skadiget sideror og påmalet 
»Brede« på den forreste del 
af kabinen. 

Svæveplanerne var en 
SG-38, registreret OY-33, 
tilhørende Flyvertroppernes 
Soldaterforenings Svævefly
vegruppe (daværende løjt
nant Brix Gedsø var flyvele
der), en Gumpert G2 glider, 
reg. OY-34, en beskadiget 
Grunau Baby 11, reg OY-40, 
og et overgangssvæveplan 
Go 1 »Wolf«, reg. OY-83. De 
tre sidstnævnte tilhørte Svæ
veflyveklubben Ringen. 

Endvidere opbevaredes 
vraget af Stamer-Lippich Sko-

Overgangssvæveplanet Go-1 "Wolf" efter færdiggørelsen på 
Bornholm. 

(IJ•fll'I t °' f ;~ I., I' d ,'" 

leglider OY-62 , tilhørende 
Sportsflyveklubbens Svæve
f I yveg ru ppe, København . 
Den var havareret på Lund
tofte den 30. marts 1945. 

Den blå baby 

OY-40 Grunau Baby IIA var 
det første eksemplar af denne 
type, der blev bygget i Dan
mark. Det blev bygget af fly
vepioneren Ulrich Birchs søn 
af samme navn og var færdig 
sidst på sommeren 1936. 
Ulrich Birch fløj sammen med 
den dansk-tyske svæveflyver 
Willy Petersen, Otto Weibel 
fra Lyngby, formanden for den 
nystiftede Dansk Svæveflyve 
Union Alfred Dochedal og en 
anden kendt svæveflyve
pioner, Willy Jensen (Wais
ham), hangflyvning på skræn
terne ved Tisvilde og Rågeleje 
med mange fine flyvetider til 
følge. 

Denne Baby havde oprin
delig ikke noget registrerings
nummer (dette blev ikke på
budt før i efteråret 1938) og 
blev i svæveflyverkredse om
talt som "Den blå Baby"" på 
grund af sin blå farve eller 
også »krydsfiner-Babyen«, 
idet der var påmalet reklame 
for G. Pagh Møllers Krydsfi
nerhandel på begge sider af 
fuselagen og på undersiden 
af vingerne. 

I slutningen af 1937 solgte 
Ulrich Birch flyet til en tysk
polsk flygtning ved navn Or-
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chietzky, som var ingeniør, 
men ikke selv kunne flyve på 
grund af stærkt nedsat syns
evne. 

Orchietzky havde konstru
eret en slags elektrisk vario
meter, som var blevet monte
ret i Baby'en, men da han af 
gode grunde ikke selv var i 
stand til at afprøve dette 
under flyvning, udstationere
de han flyet bl. a. hos Dansk 
Luftsport Forening. 

Nogle af medlemmerne 
her fløj med det for at afprøve 
instrumentet, men om resul
tatet af disse prøver foreligger 
der vist ingen beretninger. 

1938 kom den blå Baby til 
Dansk Svæveflyve Industri i 
Køge og medvirkede bl.a ved 
et flyvestævne arrangeret af 
den daværende Kalundborg 
Svæveflyveclub ved Viskinde 
Kro i eftersommeren 1938. I 
denne periode var det Erik 
Ploug Hansen, Edmund Sy
rovy og Gunnar Toftager Lar
sen, der afprøvede det før
omtalte instrument. 

Sidst på året 1938 købte 
svæveflyveklubben »Ringen« 
i København Baby'en, og den 
gennemgik derefter en gen
nemgribende renovering på 
klubbens værksted i Præstø
gade i København under 
aeroplansnedker Emanuel 
Hultmanns ledelse. 

Den 7. maj 1942 blev 
»Den blå Baby« atter luftdyg
tig og nyregistret som OY-40, 
et efter flyets alder ret så højt 
registreringsnummer - den 
burde jo have været blandt de 
første 0Y-numre. 

Da Ringen overtog flyet, 
fjernede man den triste rekla
meskrift, således at dette fløj 
som »pænt« svæveplan i 
kongeblå farve i resten af sin 
levetid. 

Ringen benyttede OY-40 i 
Roskilde, ved Bjergstedlejren 
og senere på Lundtofte, hvor 
den havarerede den 8. juli 
1945. Desværre blev den al
drig genopbygget, men endte 
sine dage på Set. Hansbål 
året efter. 

Wolfen 
Det andet overgangssvæve-
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"Den blå Baby" (OY-40) hos Dansk Svævefly Industri i Køge. 
Siddende på stræberen: Erik Ploug Hansen. Stående ved 
planforkanten: Bent Frikke og Gunnar Toftager Larsen. 

plan , som stod i Lundtofte
hangaren, den 18. juli 1945, 
var som før nævnt en Go I 
»Wolf« . Dette svævefly, som 
i øvrigt var det eneste eksem
plar af denne type, der er 
blevet bygget her i landet, 
mindede meget om Grunau 
Baby og var stort set opbyg
get efter samme koncept; 
konstruktør var den kendte 
tyske svæveflyver Wolf Hirth. 

Det daværende Dansk 
Svæveflyve Industri i Køge 
ved Erik Ploug Hansen, Ed
mund Syrovy og Gunnar Toft
ager Larsen havde i 1936 er
hvervet tegningssæt og licens 
til et stk. med salg for øje. 

Flyet blev bygget 90% fær
dig i Køge af de førnævnte tre 
svæveflyvere, men solgtes i 
slutningen af 1937 til Born
holms Flyveklub. Erik Ploug 
Hansen tog med overtil Born
holm for at færdiggøre flyet 
og indfløj det på hangen ved 
Dueodde, hvor han opnåede 
flyvetider på over 3 timer, 
dengang en anseelig flyvetid. 

Under besættelsen 1940-
45 måtte man ikke svæve
flyve på Bornholm, og derfor 
henstår den uregistrerede 
Wolf ubenyttet, men i 1945 
solgte bornholmerklubben 
flyet til svæveflyveklubben 
Ringen i København, der igen 
var begyndt at flyve på Lund
tofte. 

Wolfen blev den 18. au
gust 1945 - 1 o dage efter ha
variet med OY-40 - indregi
streret OY-83 (igen et højt 
OY-nummer i forhold til flyets 
alder) og man begyndte flyv
ning med det. 

I forbindelse med et flyve-

stævne på Lundtofte den 16. 
september samme år, hvor 
der var arrangeret landings
ko n kurren ce, forulykkede 
aeroplansnedker Emanuel 
Hultman med det. Han blev 
hårdt kvæstet med amputa
tion af det ene ben til følge, 
men overlevede da heldigvis. 

To interessante svævefly 
fra dansk svæveflyvnings 
barndom gik hermed tabt for 
eftertiden, da Wolf OY-83 led 
samme skæbne som Grunau 
Baby OY-40 på Set. Hansbå
let. 

Da Storch'en fløj 
623 beretter endvidere om 
tø romtalte Fi 156 Fieseler 
Storch, men her må jeg kor
rigere hans beretning. 

En dag medio august 1945 
kom der pludselig nogle last
biler fra Royal Air Force i Vær
løse, og ud af disse kom ca. 
8 tyske Luftwaffefolk og noget 
engelsk RAF personel. 

Storchen blev trukket ud af 
hangaren og man begyndte 
at klargøre flyet. 

Jeg husker, at de havde 
kasser med værktøj og for
skellige resevedele, herunder 
nye hovedbolte til vinger og 
stræbere plus et andet side
ror. 

Den dag havde vi pause i 
de militære øvelser, og som 
flyveinteresseret fulgte jeg 
derfor meget nøje denne 
proces. Jeg talte med flere af 
de engelske og tyske flyme
kanikere, som fortalte mig, at 
denne Fieseler Storch den 
næste dag skulle flyve til Vær
løse. 

Efter at der var blevet 

monteret et andet sideror og 
foretaget afprøvning af Argus 
motoren, forlod mekanikerne 
pladsen, og Storchen stod så 
parkeret ude foran hangaren. 

Et stykke tid ud på aftenen 
hørte jeg Argus motoren igen 
blive startet. Jeg gik så ud på 
pladsen og så da, at flyet 
begyndte at rulle ud over 
grønsværen. 

Det kørte adskillige plads
runder, og hver gang det kom 
op i modvind, blev halen løf
tet, dog uden flyet gik i luften. 

Efter et kvarters tid på den
ne facon drejede det så op til 
hangaren og stoppede moto
ren. Ud sprang "Anton", en 
dansk flyvemekaniker, som 
havde gjort tjeneste ved den 
danske Brigades flyflotille . 
Han fortalte mig på sit nord
jyske mål, at han i Sverige 
havde arbejdet med de sven
ske Fieseler Storch og var 
vant til at køre med disse, så 
han kunne ikke modstå fristel
sen til at genopfriske denne 
færdighed . 

Jeg kunne godt forstå ham. 
Den næste formiddag kom 

der atter RAF biler med en 
engelsk og tysk pilot plus 
nogle hjælpere. Storchen blev 
påny startet op, og efter en 
pladsrunde forsvandt den 
med retning mod Værløse, 
hvor den sikkert gik en krank 
skæbne i møde. 

Til Karup 
Som afslutning på min beret
ning om Lundtofte skal jeg 
fortælle, at jeg blev beordret 
på korporalskole ved Jyske 
Flyverafdeling og som følge 
heraf blev befalingsmands
elev ved den nyindkaldte B
eskadrille. 

Den 6. januar 1946 flytte
de 8-eskadrillen til Karup, og 
som de første danske flyver
soldater overtog vi "Flieger
horst Grove", efter at englæn
derne havde forladt pladsen 
som en stor kirkegård for fly, 
biler og militære installationer. 

Et spændende sted for en 
flyveinteresseret, som jeg kan 
berette mange sjove historier 
om - måske i en senere arti
kel. • 
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Historien om Windex 
Af Erik Berg 

Stockholm - 1994.09.12. konkurrencepiloter fik mulig- piloter, der altid ønsker at en glasfiberskum sandwich 
Efter en grundig briefing af hed for at prøveflyve Win- gøre sig bedre vidende, uden konstruktion, og vinger med 
Sakka sidder jeg nu i pro- dex'en efter konkurrencen, at have et sagligt underlag for en skumkerne udskåret vha. 
totypen afWindex1200 klar til og alle havde de mange deres udtalelser. varmtråd og lamineret med 
start fra Barkarby flyveplads. rosende ord tilovers for flyet. glasfiber udvendigt. 
Lang tid skulle der gå og Dette har naturligvis betydet 

WINDEX 1100 
I maj 1984 var primær-

mange små som store, væ- megen opmuntring for kon- strukturen færdig, og vinger 
sentlige og uvæsentlige pro- struktør og producent, der så Projektet startede i slutningen og krop blev prøvebelastet til 
blemer har måttet løses inden længe har arbejdet på dette af ?O'erne sammen med 4,0 G. Under sommeren in-
det skulle lykkes at prøveflyve lille »sportsfly«. ultralet bølgen. Det var kon- stalleredes de mekaniske 
dette spændende fly. - Fuld struktøren, professor i aero- dele og cockpit-indretning og 
gas og langsomt begynder 

Filosofien bag Windex 
dynamik ved KTH i Stock- hood kunne færdiggøres . 

SE-XSH at rulle ud af bane holm, Sven-Olov Rid-der (en Man satsede på en tocyliders 
24 - accellererer til 85 km/h - I Tyskland, Frankrig, Polen og af de teknisk mest velfun- 275 cm3 Limbach motor, som 
og vi er airborne. Holder neu- Lithauen foregår der en konti- derede JAS-39 modstandere bare vejede 12 kg. Prøve-
trale ror til 105 km/h og så går nuerlig udvikling af højtyden- af Saab-Scanias valgte løs- køringerne under sommeren 
det op. At flyve en Windex er de standard-, 15-meter- og ning med næsevinger og krav viste, at motoren ikke var eg-
lige så fascinerende, som hun åbenklasse svævefly, der så til stor instabilitet) og fabri- net, den havde kraftige tor-
ser ud. Et hurtigt motorsvæ- godt som alle idag kan leve- kanten ingeniør Harald Un- sionssvingninger af tænding 
vefly - cruise speed 210 km/ res med indfældbar motor. Vi den. De startede sammen på begge cylindre samtidig. 
h - let at flyve - let på alle ror har som det seneste kunnet projektet UR-WIN-DEX - et Limbachmotoren blev for-
med fine og elegante man- følge konkurrencen om et nyt ultralet fly på 64 kg og med kastet og Sven-Olov begynd-
øvregenskaber - en rigtig læk- World Class svævefly. Om en 8 hk motor. Egenhændigt te nu at udvikle og bygge sin 
ker lille racer, som helt og fuldt vinderen, den polske PW-5, byggede de videre på deres egen motor. 
lever op til de historier, der vil blive den succes, som ideer og fremstillede model- I efteråret 84 startede Sak-
svirrer omkring hendes ge- mange af initiativtagerne til ler og forme til den første ka hos KSAK. Da var flyet så 
stalt. dette projekt tror, det vil kun Windex 1100. I 1983 begynd- langt, at SE-XSD kunne fær-

fremtiden kunne vise. te man at satse alvorligt på digbygges under vinteren 
HVILKEN FRYD! Windex er et motorsvæve- projektet og ansatte tre med- med reduceret arbejdsstyrke. 

fly, som bygger på sin egen arbejdere på værkstedet. En Den vejede i færdig tilstand 
I august 1991 deltog proto- filosofi. Det er hverken et af dem var den kendte svåve- 125 kg eller godt 25 kg for 

typen af Windex 1200 - med konkurrence- eller skolefly, flyver ingeniør Sakkari Hav- meget. 
motoren udtaget - i kunstflyv- ligesom det ikke er noget rej- brandt, nu teknisk chef for 
nings verdensmesterska- sefly. ,,Det er et legetøj for KSAK/S. Han er en af de 1 0, 
berne for svævefly i Zielona- den, der elsker at flyve", får der som selvbygger nu byg- Sakka beretter 

Gora, Polen. Fra det ameri- man at vide, når man forsig- ger sin egen Windex. Seks fly "Den 15 marts 1985 stod det 
kanske hold fløj Steve Coan tigt spørger konstruktøren er under bygning i Sverige, et lille fly for enden af Nykopings 
Windex og fik en 8. plads (32 Sven-Olov Ridder. - ,,Det er i Frankrig, et i England og tre lange startbane klar til den 
deltagere) individuelt og bron- hverken det ene eller det an- i USA. første prøveflyvning. Check-
cemedalje i holdflyvningen. det", har jeg imidlertid også Kroppen til den første Win- listen blev gennemgået. - 100 

Mange af de deltagende hørt i krogene fra den type af dex 1100 blev opbygget som m fremme stod der en Mer-
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cedes, som skulle trække Prøveflyvningerne fortsat- pil finnen - 4) Øge spænd- Et nyt computerprogram 
WINDEX'en og mig op første te, og vi afprøvede flyets præ- vidden til 12 meter og ændre blev udviklet for at studere de 
gang. Vi var blevet enige om stationer, flyveegenskaber og vingeformen til tripel-trapez - statiske og aeroelastiske 
en hurtig acceleration til 50 termikflyvning. Jeg fløj tilmed 4) Koble kræng-rorene med reaktioner på WINDEX 1200 
km/h for at få gode rorvirknin- en 100 km trekant med 76 flabs". Det lyder jo ganske med det formål at optimere 
ger og derefter en langsom- km/h under prøveflyvninger- enkelt og klart - eller? (EB) vingen. 
mere acceleration for at få tid ne. En del andre piloter prø- Planprofilet, som er valgt 
til at kontrollere rorvirkninger- vefløj ligeledes Windex 1100 Efteråret 1986 påbegynd- bla. for at mindske vægten, 
ne. Ved 85 km/h lettede jeg med positive anbefalinger, tes arbejdet med modeller og er relativt tykt (17%), med 
og fløj på et par meters højde. deriblandt dem Ingo Renner. forme til alle enkeltdele. lait meget gode stallegenskaber. 
Jeg beordrede bilen at svinge Konklusionerne pil de af- 15 forskellige forme var færdi- For at mindske følsomheden 
ud til siden, hvorefter jeg selv sluttede prøveflyvninger blev: ge i begyndelsen af marts overfor ydre påvirkninger (in-
koblede ud. Windex'en fløj 1) Gode flyveegenskaber - 1988. Den 21. marts 88 kom sekter på forkanten og regn 
fint, og jeg landede ret frem 2) God stablilitet på alle nive- meddelelsen til værkstedet i etc.) valgtes et langt laminar 
efter ca. 30 sekunders flyv- auer- 3) Meget fine egenska- Stockholm, at fabrikken i Åtvi- stræk for profilets overside, 
ning. ber for kunstflyvning - 4) Ud- daberg, hvor støbningen skul- medens laminarafstanden på 

Vi trak derefter flyet tilba- mærkede svæveflyve-egen- le foregå, var brændt ned til undersiden blev gjort længe-
ge, og koblede det til et s/æ- skaber, glidetat 1 :34, men lidt grunden. Næsten to års ar- re. Grundprofilet blev valgt 
befly. Flyslæbet til 1000 meter tung i termik - 5) Højderoret bejde forsvandt på en dag. med udgangspunkt i et NACA 
var helt udramatisk, Win- ligger i skygge af vingerne, Alle var naturligvis ved give 6. Forkantpartiets koordinater 
dex'en opførte sig udmærket. hvilket medfører, at det ikke op, men Harald Unden, den glattedes ud vha. Epplers pro-
Efter udkobling prøvede jeg er muligt at stalle flyet og ej evige optimist sagde spøge- filprogram. Derefter blev der 
med vingetipninger og sving, heller at flyve sagte i termik- fuldt: ,,Det er da ikke noget foretaget vind-tunnelprøver 
øgede farten til 160 km/h og ken - 6) Lidt følsom på høj- problem, det er bare at bygge på KTH. Disse prøver viste, 
belastninger til 2,5 G. Den ser deroret - 7) Trang med plads nye forme". at Windexprofilet havde de 
ud til at holde, tænkte jeg, og i cockpittet". ønskede egenskaber. 
tog luftbremserne ud. Sven-

Strukturen og vingeprofil 
Vingerne er opbygget af to 

Olov havde sagt, at 90 km/h skaller, der samles på hoved-
var passende finalefart, men Wlndex 1200 Det gennemgående ma-teria- bjælken i stedet for langs 
jeg kunne ikke fil farten ned Med erfaringerne kunne man le for hovedstukturen i Win- forkanten. På den måde op-
til 90 km/h med fuldt højderor. nu påbegynde næste fase - dex 1200 C er glas/epoxy. nås, at profilets kritiske dele 
Jeg tog luftbremserne ind og konstruktion og bygning af Strukturen er en sandwich får en mere præcis form, hvil-
prøvede stal/hastigheden, 85 Windex 1200. Formene til konstruktion med NOM-EX ket igen medfører mere præ-
km/h var laveste fart med 1100 kunne ikke anvendes til honeycomb kerne og PRE- cise stall-egenskaber. 
fuldt højderors udslag. Flyet 1200, idet væsentlige ændrin- PREG glasfiber overflade. 
er for næsetungt, tænkte jeg, ger blev foretaget. Man be- Laminatet er fremstillet med 
og mindedes vore diskussio- skriver starten og udgangs- vakuumbag teknik under var- Motor- og propelplacering 

ner om tyngdepunktets pla- punktet på 1200 således: me og tryk i en autoclave. Vin- For et enmotores fly er den 
cering. Efter en stille nedflyv- gens hovedbjælke er af kulfi- normale placering af motor og 
ning fil jeg på finalen med 120 ,, 1100 var god, men en vi- ber tilvirket i autoklave. propel i flyets næse. Dette har 
km/h, det passede præcist på dereudvikling vil blive bedre Flyet er konstrueret, ud- mange fordele, men et af de 
indflyvning med fuldt højde- ved at: 1) Forlænge kroppen formet og testet, så det op- væsentligste handicap for et 
ror. Jomfruflyvningen blev fej- med 1 O cm i cockpittet og 1 O fylder JAR 22, Aerobatic Cat- motorsvævefly ligger i at få en 
ret med Den Gule Enke og cm i bagkroppen - 2) Flytte egory. For at leve op til dette lille luftmodstand på kroppen. 
videre flyvning indstillet for haleplanet op til en T-stabili- er max flyvevægten begræn- Det høje landingsstel, som er 
den dag. sator - 3) Give mere pil-form set til 250 kg. nødvendig for et fly med pro-

Sakker, Havbrandt provoflyver W111rf0x 1200 
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pel i næsen, er uønsket for et 
motorsvævefly. 

På WINDEX 1200 er mo
tor og propel placeret på 
forkanten af halefinnen. Den
ne placering har såvel for
som bagdele. En væsentlig 
fordel er, at forkroppen (et 
meget følsomt område set ud 
fra et airflow stabilitets syns
punkt) og overgangen fra 
vinger til kroppen, kan udfor
mes, uden at der skal tages 
hensyn til propel og motor
installation. En anden positiv 
faktor er, at luftstrømmen ind 
i propellen er uforstyrret, og 
at propellens slipstrøm påvir
ker både side- og højderor, 
hvilket medvirker til, at de er 
mere effektive ved trafik på 
jorden. Propellens trækkraft
linie ligger over flyets tyngde
punkt, og trækkraften vil såle
des virke, at næsen trækkes 
ned. Placeringen af halepla
net over propellens slipstrøm 
giver en asymmetrisk blo
kering af slip-strømmen, som 
medfører en nedadrettet kraft 
på haleplanet, og trykket på 
næsen mindskes. 

Problemerne med motor
placeringen er primært kon
centreret omkring vægten og 
størrelsen af motoren. En 
tung og klodset motor instal
lation gør hele konceptet med 
finneplaceret motor og propel 
problematisk, set ud fra såvel 
et vægt- som et balance 
synspunkt. Luftmodstand fra 
motorinstallationen nedsæt
ter naturligvis også svæve
flyvepræstationerne. 

l 0 
so 

IAS 

7S 

WINDEX som byggesæt 

Et byggesæt leveres i tre 
"portioner": 

1) Kroppen, som består af 
2 horisontalt delte skaller 
(vægt 7kg), haleplan, hood 
samt materialer til alle me
taldele, bolte m.m. 

2) Vingen, som består af 
komplette vingeskaller og 
hovedbjælke, luftbremser og 
winglets . stødstænger og 
beslag, vingetanke m.m. 

3) Motor, som for nuvæ
rende er den samme Konig 
430 3-cylindrede motor der er 
anvendt på prototypen WI N
DEX 1200. 

Konklusion 
Et forsknings- og udviklings
projekter som Windex er en 
lang fortløbende proces, som 
aldrig vil blive afsluttet med et 
færdigt entydigt resultat. Nye 
ideer og detaljer skal kontinu
erligt kunne afprøves. 

Det er imidlertid lige så vig
tigt, at der kontinuerligt frem
vises færdige fly, der kan 
prøveflyves og alment dis
kuteres. Først da vil det vise 
sig om de praktiske resultater 
lever op til de mange teo
retiske betragtninger, og om 
forskningen har været rele
vant og vellykket. Dette sidste 
har det skortet på og mange 
problemer ligger stadig uløs
te, inden man kan sige, om 
Windex'en er en succes. -
Det hele slutter måske som 
et morsomt, men kostbart 
eksperimet. 

1S0 km/h 200 

100 ffiph 12S 

ESTIMATED SPEED POLAR OF WINDEX 1200 

30 

1 . 0 200 

IV.Til Ol' 
SINK 

l . 5 300 

,.,. fP" 

2 •0 400 

2 • S 500 

tl/S • 40 kv/a2 

Windex 1200 

Wlndex 1200 
Spændvidde 12, 10 m 
Længde 4,92 m 
Højde 1,14 m 
Plan area 17,41 kvm 
Sideforhold 19,75 
Tornvægt 150 kg 
Max vægt 310 kg 
Motor 25 Hp 
Fuld tank 30 I 
Stall hast. 69 km/h 

Min. synk 0,67m/sek 
Man. hast. 230 km/h 
Max hast. 275 km/h 
Rejsehast. 210 km/h 
GI idet. v. 100 km/h 38 
Glidet. v. 150 km/h 32 
Glidet. V. 200 km/h 22 
Stighastigh. 4,4m/sek 
Start på græs 200 m 
Start til 10 m 350 m 
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Verdensmesterskaberne 
kunstflyvning 1994 • 

I 
Af Lennart Wahl 
Fotos: Søren Kjær 

Ønsket om deltagelse ved 
VM i 1994 lå latent i bevidst
heden, da jeg i foråret fik 
chancen til at flyve på de 
russiske fly. 

Efter en invitation og en del 
samtaler i løbet af vinteren, 
primært med det russiske 
holds træner Victor Smolin, 
blev vi enige om en egentlig 
træning sammen med det 
russiske nationale kunstflyv
ningshold. 

Målet med træningen var 
verdensmesterskaberne. 

Jeg havde deltaget i VM i 
1992 og kendte derfor lidt til 
forretningsgangen. 

En af de vigtigste erfarin
ger fra forberedelserne til VM 
92 var, at træningen skal have 
de bedst mulige omstændig
heder. Det er således ikke 
nok at have et fly, men også 
en god træner, et velegnet 
sted, tid og økonomi - mange 
og store krav, som skal kunne 
opfyldes på en gang. 

Flyet 

Hvad flyet angår, så var det 
russiske holds fly -Su-26 - jo 
et andet end den Extra 300, 
som jeg kendte fra sidste VM. 

Det talte således helt klart 
på minussiden at skulle lære 
et nyt fly at kende. På den 
anden side er Sukhoi Su-26 
jo kendt for at være et ganske 
godt fly, og hvorfor så ikke 
tage chancen, når den er 
der? 

Træningssted 

Valg af træningssted er endnu 
en afgørende faktor. Mulighe
derne for seriøs træning er så 
begrænsede i Danmark, at 
det må kaldes udelukket. Kla
ger over bl.a. støj og krav om 
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Lennart Wahl og Søren Kjær sammen med den nydelige ungar
ske pige, som hvert land fik "tildelt" til indmarchen. 

dispensation for højde er fak
torer, som udelukker langt de 
fleste flyvepladser i Danmark. 

Træningen henvises da til 
udlandet, og her er Sverige, 
Norge og Tyskland ikke bed
re, hvorfor man skal længere 
væk til steder, hvor der er en 
mere positiv holdning til flyv
ning i almindelighed og kunst
flyvning i særdeleshed. 

Med træning i udlandet er 
en eftermiddagstur eller week
end træning udelukket, og 
træningen henvises således 
tll kun at foregå i ferier eller 
evt. i en forlænget week-end. 
Herudover må store omkost
ninger til egen transport og/ 
eller flytransport imødeses. 

Træningsstedet for det 
russiske landshold ligger i 
nærheden af Moskva og er 
udvalgt, fordi det er velegnet 
til netop kunstflyvning. Der er 
en pæn lang bane (1.200 m), 

markeret box og et hotel kun 
300 m fra banen, udelukken
de til piloter, mekanikere, læ
ger, trænere etc. 

Træning 
Den gode træner bør ikke 
vælges efter hans/hendes re
sultater eller navn. Det, at 
træneren er i stand til at udføre 
manøvrerne selv, er jo på in
gen måde en garanti for, at 
han kan lære fra sig. Det er 
derfor vigtigt, at han/hun har 
gode pædagogiske egenska
ber ud over at kunne flyve 
selv. 

På det russiske hold er der 
ca. 15 piloter. De er alle i en 
meget høj international klas
se, heriblandt de kendte nav
ne, som er eller har været ver
densmestre, europamestre 
etc. 

For de fleste af piloterne 
gælder, at de, inden de blev 

udtaget, har haft en karriere 
med flyvning, som har gjort 
dem fortjent til en plads på 
landsholdet • ofte indehol
dende titlen flyveinstruktør. 

Min træner i denne periode 
var Nikolai Nikituk, som lagde 
planen for min træning og ofte 
selv stod ved mikrofonen med 
kritik fra jorden. 

Alle øvrige piloter var her
udover altid villige til at for
tælle og hjælpe, idet sprog
barrieren dog somme tider 
henviste os til tegnsprog. 

Træningen startede med 
et par grundlæggende lektio
ner i Yak-52. Det var meget 
værdifuldt, idet det jo er et 
tosædet fly, som er ganske 
kapabelt, uden dog at have 
den store lodrette penetre
ring, som kendetegner Yak-
55M og ikke mindst Sukhoi 
Su-26M. 

Efter Yak-52 kom Yak-
55M. Flyet er helt afgjort i 
unlimited klassen og således 
en meget fin træner til Sukhoi 
Su-26M. 

Efter nogle pas i Yak-55M 
kom turen til den berømte 
Sukhoi Su-26M. 

Flyet er helt fantastisk og 
kræver derfor en hel artikel for 
sig selv. 

Pga. vintertilstanden i marts 
måned med bl.a. store sne
volde var taxi ekstra vanske
lig, og smeltevandssøer på 
banen gav til tider imponeren
de starter og ikke mindst lan
dinger med vandsprøjt, som 
krævede ekstra opmærksom
hed fra pilotens side. 

Træningen gik nu slag i 
slag. Først lærtes de grund
læggende manøvrer loop, rul , 
hammerhead, rul på 45 gra
der op og ned og lodrette rul
ninger. 

Så kommer positive flickrul 
vandret, 45 op/ned og til sidst 
lodret. Når dette mestres, 
trænes de negative flickrul. 

Medens der trænes på en
lliii' 

31 



keltmanøvrer, påbegyndes 
træning af korte sekvenser -
gerne noget taget fra det 
kendte program. 

Til sidst er det muligt at fly
ve alle manøvrerne i program
met (sådan nogenlunde da) 
og sammensætte dem i pro
grammet. 

Herefter trænes større præ
cision i manøvrerne, art, høj
de og position i box'en. 

Den daglige træning var 
med tre flyvninger a 19-22 
minutters varighed. Det lyder 
måske ikke af meget, men er 
faktisk en del. Husk på, at 
start og stigning til højden 
tager under 2 minutter, og fra 
afslutning til landing går der 
ca. 3 minutter. 

Det efterlader 14-17 minut
ter til regulær kunstflyvning. 

Et fuldt program tager 6-7 
minutter, hvorfor dette kan fly
ves en gang og derefter kan 
en lang række enkeltmanøv
rer trænes. 

De russiske piloter - som 
er i træningslejr i månedsvis
træner normalt to gange dag
ligt i to dage og har herefter 
en hviledag. 

Det er af stor betydning for, 
hvor godt man flyver, at man 
er helt frisk. Efter denne slags 
flyvning bliver man meget 
træt. Så efter 3-4 dage kan 
tre gange dagligt mærkes 
som en overvældende træt
hed på trods af ordentlige 
sengetider! 

G-belastningerne 

Under flyvningerne opleves 
ganske store g-påvirkninger. 
Flyet har tilladte begrænsnin
ger på +12 g og -10 g. Disse 
tal lyder ganske voldsomme, 
og er det da også. Med de ny
ere fly med kulflberhoved
bjælke som Sukhoi er det der
for piloten, som får et problem 
før flyet - og sådan bør det 
være! 

I den daglige træning lig
ger g-belastningerne på ca. 
+10 g og -6 g. Disse tal er 
ganske store, men pga. en 
god sædestilling føles det ikke 
så slemt. 

De store g-påvirkninger -
specielt de negative - skal 
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Lennart klar i Sukhoi'en. Der var 39" C i skyggen, så med lukket 
canopy blev der hurtigt varmt. 

trænes op over et stykke tid. 
I starten føles -3 til -4 g ube
hageligt, men langsomt kan 
g'ene øges. 

Det føles vel aldrig beha
geligt med fx -8 g, men efter 
tilvænning heller ikke meget 
ubehageligt. 

Op-og-ned 

Jeg får ofte det spørgsmål, 
om det ikke er svært at kende 
forskel på op og ned under 
flyvningen. 

Både ja og nej, fordi den 
normale fornemmelse af op 
og ned forsvinder, og ens ver
den relaterer sig til flyet. Dvs. 
pind tilbage giver ikke næse 
op, men næsen mod sig selv, 
og pind frem giver næsen 
væk fra sig. 

Ved rulninger opleves hori
sonten som skillelinien mel
lem blå og brunVgrønt. Om 
man vil flyve normal opret 
flyvning eller inverteret, er så-

ledes blot at rulle til blå fylder 
hele canopyet over hovedet 
eller brunVgrønt gør det. 

I øvrigt er tiden, hvor man 
flyver vandret, enten med ho
vedet opad eller nedad, kun 
ca 10% af flyvningen. 

Resten - de 90% - foregår 
i lodret flyvning, dvs. enten 
med faldende fart og med blåt 
forude eller med stigende fart 
og brunVgrønt forude. 

Mesterskaberne 

Ungarn var vært for det 17. 
verdensmesterskab, som 
blev afviklet de første to uger 
i august. 

Stedet, byen Debrechen i 
det østlige Ungarn, blev valgt 
pga. forventningen om godt 
vejr. 

Det slog til, for så vidt at 
solen skinnede og det var 
meget varmt. Dette betød 
dog samtidig , at der skulle 
indtages store mængder 

væske samt at horisonten var 
diset i en grad, så sigten 
nærmede sig de tilladte 5 km. 

Mesterskaberne blev af
viklet efter planen, kun ud
skudt tre timer pga. for meget 
vind en eftermiddag. 

Den tørste af de tre flyv
n i nge r var det kendte pro
gram, der havde været kendt, 
siden det blev valgt ved CIVA
mø det i november 1993, 
hvorfor alle havde haft mulig
heden for at træne det grun
digt. 

Programmet var nok det 
sværeste i mange år med 
ikke mindre end fire halve 
flickrul - som en af russerne 
udtrykte det: Det må have 
været en mester i halve flick
rul, som har lavet dette pro
gram. 

Til ungarernes store glæde 
vandt deres landsmand Peter 
Beseney dette program i sin 
nye og meget fint malede 
Extra 300S. 

Afviklingen gik slag i slag 
fra starten af det kendte pro
gram og til slutningen af andet 
program - det frie. 

Der var dog ret lange ven
tetider, idet der var ikke min
d re end 83 deltagere, det 
største antal nogensinde. 

På trods af det store delta
gerantal forløb alt dog glat 
indtil det ukendte program. 

Ved valget af manøvrer til 
det ukendte program, var vi 
næsten tilbage til de gode 
gamle dage, hvor landene 
overgik hinanden i vanskel ige 
manøvrer. 

Programmet indeholdt så
ledes maksimalt antal positive 
og negative flickrul, heriblandt 
den nyligt tilladte manøvre 3/ 
4 flick på lodret linie opad. 

På grund af sværheds
graden blev der lavet mange 
fejl - specielt skal nævnes, at 
Patrick Paris fra Frankrig i den 
første manøvre, som var en 
rullende cirkel startende fra 
inverteret flyvning med tre rul, 
indvendigt, udvendigt, ind
vendigt, i stedet lavede ind
vendigt, ½ udvendigt, 1 ½ 
indvendigt. Dermed scorede 
han et nul, hvorfor håbet om 
et verdensmesterskab var 
væk. 
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På et tidspunkt under flyv
ningerne af det ukendte pro
gram var vinden så kraftig, at 
den oversteg grænsen. Ikke 
desto mindre havde nogle 
piloter fløjet, heriblandt Patty 
Wagstaff fra USA, og der var 
således tilløb til, at der ville bli
ve stillet krav om omflyvning, 
som man kan forlange ifølge 
reglerne. 

Dette ville jo gø re det ab
surd, for så ville det jo ikke 
være en ukendt sekvens me
re. Omflyvning blev dog und
gået ved, at ingen af piloterne 
forlangte at flyve igen. 

Der er dog ingen tvivl om, 
at emnet vil blive taget op på 
efterårets CIVA møde. 

Resultatet af disse tre flyv
ninger blev, at den unge fran
ske pilot Xavier de Lapparent 
vandt verdensmesterskabet 
med 1 point ud af 10.000 for
an russeren Nikolai Nikituk. 

Den bedste kvindelige pilot 
blev Christine Genin, også fra 
Frankrig - så der var god stem
ning i den franske lejr. 

Freestyle 

Som en separat konkurrence 
ved verdensmesterskaberne 
flyves en disciplin som kaldes 
4 min. freestyle, hvor piloten 
kan flyve helt efter eget ønske 
og røg er tilladt. 
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Lennart og program spændt 
fast i Sukhoi'en. 

Da denne konkurrence 
skulle sættes i gang, vendte 
stemningen pludselig. Fra at 
alt kunne lade sig gøre fra 
organisationens side, var alt 
næsten umuligt. 

Ca. 40 piloter skulle flyve 
freestyle, og det var der ikke 
tid til, uden at det ville gå ud 
over de sociale arrangemen
ter, så ledelsen besluttede at 
aflyse. 

Et ramaskrig rejste sig, og 
efter megen diskussion ene
des piloterne om, at kun de 
19 første ville flyve, hvorefter 
konkurrenceledelsen nød
tvunget lod sig overtale til at 
gennemføre. 

Blandt de mange fine flyv
ninger vil jeg fremhæve ame
rikaneren Rick Massage i sin 
Sukhoi, som bl.a. benyttede 

Sukhoi 26-flyet taxier forbi 
hovedbygningen, hvor de 
mange flag vajer i vinden. 

sig af at stoppe motoren (og 
propel) - et fikst lille trick, som 
gav opmærksomhed. 

Vinder blev Jurgis Kairis 
fra Lithauen i sin Sukhoi Su-
31 . 

Konklusion 

Mesterskaberne var meget 
fint arrangeret i gode omgivel
ser og vejret var OK. 

Men hvad der ikke blev 
gjort meget ud af var publi
kumssiden. Flyene kunne 
ikke ses på jorden, piloterne 
heller ikke, og reklameindsat
sen var begrænset. 

I den pågående debat om 
hvordan man kan gøre kunst
flyvning mere publikumorien
teret, bør man overveje, hvor
ledes man i første omgang 
kan tiltrække publikum til den 
eksisterende type konkurren
cer frem for at bruge store res
sourcer på at udvikle nye kon
kurrenceformer, som tækkes 
publikum og medier bedre. 

Ved på denne måde at 
stræbe efter det ideelle gen
nem en større omvæltning ri
sikerer man at skade den tra
ditionelle konkurrenceform så 
alvorligt, at det ikke kan rettes 
op, hvis den nye form ikke 
kan køre - og det er bestemt 
en mulighed, da den nye kon
kurrenceform betinger spon
sorstøtte. • 
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FLY
KENDING 

VI Henning Rose 
Bent Sehested 

I midten af tresserne begynd
te Piper fabrikkerne konstruk
tionen af en ny serie lette to
motors fly, beregnet på mar
kedet for commuter- og for
retningsfly samt for trænings
fly for trafikpiloter. Serien fik 
betegnelsen PA-31 og navnet 
lnca, men dette navn blev 
dog ændret til Navajo i april 
1967, inden typen var gået i 
produktion. 

PA-31 -300 Navajo er et 6-
til 8-sædet helmetalfly. Vingen 
rummer tillige flyets brænd
stofbeholdning, som er på 
708 I. De to motorer er af ty
pen Lycoming TIO-540-A, en 
sekscylindret boksermotor. 
Motorerne yder hver 310 hk 
og driver en trebladet propel. 
Med en rejsehastighed på 
399 km/t er rækkevidden 
omkring 1.600 km. 

Kabinen har fem vinduer 
på hver side, hvoraf de fire er 
meget store. 

Navajo har en lang næse, 
som også anvendes som ba
gagerum, med en kapacitet 
på 68 kg. Desuden er der ba
gest i kabinen endnu et ba
gagerum med en kapacitet på 
91 kg. Max. startvægt er 
2.813 kg. 

PA-31 Navajo B har turbo
ladede TIO-540E motorer og 
bagagerum bagest i motorna
cellerne. Den maximale start
vægt er forhøjet til 2.960 kg. 

PA-31-310 Navajo Ger en 
Navajo B med andre motorer, 
TIO-540-A2C, men ellers kun 
mindre ændringer. 

PA-31-325 Navajo GIR er 
stort set identisk med en Na
vajo C, bortset fra motorerne. 
De er af typen TIO-540-F2BD 
på 325 hk og har hver sin 
omdrejningsretning. 

Alle Navajo modellerne 
kunne leveres i en standard, 
en commuter og en luksus 
udgave; derudover kunne 
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Piper 
Navajo og Cheyenne 
den leveres med forskellige 
avionics-installationer. Af de 
tidlige modeller er der frem
stillet 1.785 fly. 

Navajo GIR 1981. 

Længde 
Spændvidde 
Højde 
Tornvægt 
Fuldvægt 
Rejsehast. 
Rækkevidde 

PA-31-350 Navajo Ghief
tain er en PA-31 med en 0,61 
m længere krop, og med to 
kontraroterende 350 hk mo
torer. Prototypen fløj i sep
tember 1972. 

Kabinen er indrettet til 10 
personer i commuterudgaven 

NavajoC Cheyenne 
III 

9,94 m 13,23 m 
12,40 m 14,54 m 
3,96 m 4,50 m 

1.810 kg 2.898 kg 
2.948 kg 5.080 kg 
420 km/t 549 km/t 
1.620 km 4.150 km 

og har et ekstra vindue i hver 
side. Der er separat dør i ven
stre side til piloten. Max. start
vægt 3.175 kg. 

Motorerne er af typen TIO-
540-J2BD. Motornacellerne 
er forlænget bagtil og gen
nembryder nu bagkanten. 
Forlængelsen anvendes som 
bagagerum. 1.825 fly. 

PA-31-350T-1020 er en 
specielt indrettet commuter
udgave med forbedret under
stel og brændstofsystem. 21 
fly. 

PA-31-353 Ghieftain li har 
en 1,2 m længere spændvid
de, lidt ændrede motorer og 
lidt ændret haleror. Der er kun 
fremstillet to stk. af denne 
version. 

PA-31P-425 Pressurized 
Navajo er stort set en PA-31 -
300 med trykkabine. Den har 
et kabinevindue mindre, min
dre frontvinduer og to 425 hk 
motorer. PA-31 P er godkendt 
til en flyvehøjde på 28.000 
fod . 259 fly. 
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PA-31 P-350 Mojave er be
tegnelsen på en model med 
Cheyenne I krop, vinger fra 
Chieftain li og hale fra Chief
tain. Den er udstyret med to 
350 hk motorer. 50 fly. 

PA-31T Cheyenne er en 
PA-31 P-425 udstyret med 
P&W PT6A-28 turbopropmo
torer, hver på 620 hk. Den har 
fastmonteret små tiptanke, og 
max. startvægten er sat op til 
4.082 kg. 526 fly. 

PA-31T1 Cheyenne I er en 
Cheyenne med PT6A moto
rer på kun 500 hk. 215 fly. 

PA-31T2 Cheyenne li XL 
har en 0,61 m længere krop, 
motorer på 620 hk af typen 
PT6A-135 og et ekstra vindue 
på hver side. 82 fly. 

PA-31T3 T-1040 er en 
Chieftain med vinge, hale og 
næse fra en PA-31T1 og med 
500 hk PT6 motorer. 24 fly. 

PA-42 Cheyenne III har en 
forlænget Chieftain-krop, 
hvorved der bliver plads til 11 
sæder, mens vingen er fra 
PA-31T. Endvidere har den 
stor T-hale og en lille finne 
under kroppen Den har tryk-
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Lufthansa anvender Cheyenne 11/A i uddannelsen af piloter. 

kabine og to 720 hk PT6A-41 , 
hvis naceller gennembryder 
agterkanten. Max. startvægt 
5.026 kg. 148 fly. 

PA-42-720 Cheyenne 11/A 
har to 720 hk PT6A-61 og en 
fuldvægt på 5.119 kg. I pro
duktion. 

PA-42- 1000 Cheyenne 
400 LS er en Cheyenne III 
udstyret med to 1.000 hk Gar
rett TPE331-14 turbopropmo
torer. Motornacellerne gen
nembryder ikke vingebagkan
ten, men har derimod en stor 
udstødning umiddelbart over 
denne. Max. startvægt 5.516 
kg. 43 fly. 

Vil du vinde en flyvebog? 
Skriv løsningen på et almin
deligt stykke papir med angi
velse af billednummer og fly
type og send den til FLYV, Skt. 
Markus Alle 13.4, 1922 Fre
deriksberg C, så den er frem
me senest den 24. januar - og 
mærk venligst konvolutten 
Flykending. 

Blandt de rettidigt indsend
te løsninger trækker vi lod om 
to præmier. For at vinde før
stepræmien skal indsenderen 
have identificeret alle 16 fly
typer korrekt, mens det for an
denpræmien er tilstrækkeligt 
med 12 rigtige. 

4 

8 

12 

Løsningen på opgaven 
bringes i nr. 2, vindernes nav
ne i nr. 3. 

Opgaven i nr. 12: 

1. MiG-23 Flogger 
2. A-6 lntruder 
3. F/A-18 Hornet 
4. MiG-21 Fishbed 
5. Alpha Jet 
6. Harrier 
7. Tornado 
8. F-15 Eagle 
9. F-4 Phantom 

10. F-111 
11 . Jaguar 
12. Su-17 Fitter 
13. F-5 Freedom Fighter 
14. Su-24 Fencer 
15. Su-27 Flanker 
16. MiG-29 Fulcrum 

Vinderne af opgaven I nr. 11 

Jens Ole L. Jensen, Aulum
vej 2, 7550 Sørvad (Vingar 
for Norden. Nordens flygva
pen i farg). 
Jens H. Holbech, A. D. Jør
gensens Vej 41 , 2000 Frede
riksberg (Jet Combat). 
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MODEL
SIDEN 

Af Wilhelm Willersted 

Som nævnt i indledningen var 
det svært for professor Hugo 
Junkers at vinde gehør for si
ne utraditionelle planer om at 
bygge fly i metal. Han arbej
dede sammen med sin stab 
meget med at udvikle alumi
nium til sine flykonstruktioner. 

Det både vægt-lette og let
formelige metal viste sig ideelt 
til dette brug. Ved at folde alu
miniumspladerne blev mate
rialet gjort meget stærkt, og 
man kunne derfor konstruere 
fly med selv meget lange og 
brede vingeflader, uden at 
man behøvede at støtte med 
hverken barduner eller stive
re. 

Derved fremkom den over
flade, som man i offentlig
heden kaldte »bølgeblik«. 

Efter det tyske nederlag 
blev det ved fredsslutningen 
i Versailles bestemt, at tysker
ne ikke måtte beskæftige sig 
med at udvikle - endsige byg
ge - nogen som helst former 
for krigsmateriel. 

Professor Hugo Junkers 
og hans stab måtte derfor 
koncentrere sig om at bygge 
civile fly. 

Resultatet blev F 13, et en
motoret, lawinget passager
fly. 

Prototypen fløj første gang 
i juni 1919. 

Der var plads til fire pas
sagerer i en lukket kabine, og 
passagersæderne var forsy
nede med sikkerhedsseler. 
Det var ikke almindeligt på de 
tider! 

Til gengæld sad de »stak
kels« piloter under åben him
mel. Det foretrak datidens 
luftkuske - velsagtens for på 
den måde at føle, at de var 
mere i kontakt med vejrgu
derne. Senere forbarmede 
flyingeniørerne hos Junkers 
sig nu over dem, og hele fø-
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Havfruer i bølgeblik 

Den tyske fabrik Junkers Motoren Werke i 
Dessau - grundlagt af professor Hugo Junkers 
lancerede i 1915 verdens første fly bygget helt i 
metal. Monoplan-konstruktionen J-1 var af 
duraluminium og stak derfor særdeles markant 
ud fra datidens dobbelt- og tredækkere, som ho
vedsageligt var bygget op i træ og lærred. Flyet 
måtte - til trods for fine flyveegenskaber - lide 
den tort at få øgenavnet »blik-æslet« hæftet på 
sig - og kom iøvrigt aldrig længere end til proto
type-stadiet. 

De typer, der derefter blev konstrueret, blev, 
selv om de nu - set i bakspejlet - var glimrende 
kampfly - ikke sat i rigtig masseproduktion. Den 
mest succesfulde konstruktion var i den forbin
delse Junkers J-4, der til trods for, at den også 
måtte lide under et øgenavn - nemlig »Mobelwa
gen« - blev bygget og leveret i 200 eksemplarer 
til de tyske flystyrker. 

Det var først efter afslutningen af den første 
verdenskrig, at professor Hugo Junkers kunne 
komme igennem med sine meta/fly-konstruktio
ner. Et par af disse er netop kommet i plasticsam
lesæt i skala 1 :72 fra Reve/1. 

rerkabinen blev lukket af med 
plexiglas. 

Den tyske fly-professor var 
en virkelig fremsynet luftfarts
mand. 

Junkers F 13 flyet var ikke 
alene en så vellykket kan-

struktion, at det blev solgt til 
USA, hvor det amerikanske 
postvæsen i tyverne anskaf
fede otte eksemplarer til at fly
ve post tværs over det ame
rikanske kontinent - naturlig
vis med et hav af mellemlan-

Junkers F 13 W med ponto
ner var et meget vellykket, 
mindre passagerfly, som ty
skerne konstruerede umid
delbart efter første verdens
krig. 

dinger, men Hugo Junkers 
grundlagde faktisk i 1923 sit 
eget luftfartsselskab - Jun
kers Luftverkehr - udstyret 
med 60 F 13 fly. 

Det gik faktisk så godt, at 
da selskabet i 1926 blev slut
tet sammen med Deutsche 
Lufthansa, så havde Junkers
selskabets F 13 fly fløjet godt 
16 millioner kilometer og trans
porteret næsten 300.000 pas
sagerer. 

F 13 modellen 

Modellen fra Revell i skala 
1 :72 har et halvt hundrede 
velformede enkeltdele. Det er 
et fremragende samlesæt af 
flyet i den version, der var 
udstyret med pontoner, så det 
kunne lande på vand. 

Det svenske flyvevåben 
anvendte iøvrigt F 13 maski
ner med pontoner - kaldet F 
13W - som flyvende ambulan
ce. Så det er en aktuel varia
tionsmulighed fra de to tyske 
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typer, som der leveres mær
ker til i samlesættet. 

De svenske Junkers-ma
skiner var iøvrigt malet helt 
hvide med de gammeldags 
»trekroner« kokarder og med 
store røde kors mærker på 
siden af kroppen samt på 
over- og undersiden af vin
gerne. 

Junkers G 24 

Hvis man - som undertegne
de - er vild med vandfly, byder 
såvel Revell som Junkers på 
endnu en »havfrue i bølge
blik«. 

Det er et skønt samlesæt 
til den tremotorede Junkers G 
24, et virkelig herligt eksem
plar af bølgeblik-racen. 

Samlesættet er - ligesom 
af lillebror F 13 - af fremra
gende kvalitet. Men maskinen 
er naturligvis en del større -
også i skala 1 :72. 

Junkers G 24 har en le
gendarisk fortid inden for tra
fikflyvningen her i Norden. 

Flyet blev nemlig anvendt 
som passagerfly af såvel det 
svenske AB Aerotransport 
som af det finske luftfartssel
skab Aero OY - det senere 
Finnair. 

Svenskerne fløj luften tynd 
med Junkers G 24 udover på 
ruten mellem Stockholm og 
Helsingfors tværs over Den 
Botniske Bugt - og retur - og-

Junkers G 24 modellen fra Revell er i skala 1:72, og den er 
meget detaljeret. 

G 24 var Junkers-fabrikkens større, tremotorede trafikfly, som 
blandt andet fløj p;A ruten mellem Stockholm og Helsingfors. 

Junkers G 24 med pontoner 
er en flot og imponerende 
model til samlingen. 
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så med rimelig succes på ru
ten fra Stockholm over Malm
ø til Hamburg og Amsterdam. 

Den svensk-finske rute 
over Den Botniske Bugt blev 
fløjet med G 24 med pontoner 
- for en »sikkerheds skyld«, -
den lange europæiske tur 
med landversionen. 

Junkers tremotorede pas
sagerfly til ni passagerer og 
med tre besætningsmedlem
mer, der for nogle tidlige ver
sioners vedkommende stadig 
sad i cockpit uden skærmen
de ruder, var ruteflyvnings
mæssigt en virkelig vinder. 

To eksemplarer af G 24 fløj 
i 1926 fra Berlin til Peking -
det er 20.000 kilometer - på 
seks dage, og typen satte 
sidst i tyverne en række in
ternationale rekorder både di
stance- og last-mæssigt. 

Revell-samlesættet - der 
som sagt er et særdeles fint 
og korrekt samlesæt - har 80 
enkeltdele. 

Mærkerne i sættet er til 
vandflyet med registreringen 
K-SALC og navnet SUOMI, 
der tilhørte det finske Aero 
OY og fløj på ruten mellem 
Stockholm og Helsingfors. 
Men der er i sættet mulighed 
for også at lave landversio
nen med hjulunderstel. 

Det er faktisk ikke nødven
digt at male modellen. »Bøl
geblikket« har den passende 
mat-metalliske aluminiums
farve, og motorerne og pon
tonerne er matsorte, som på 
den rigtige maskine. 

Men vær særlig omhygge
lig, når mærkerne skal place
res! 

Det kan nemlig godt være 
svært at få mærkerne til at 
sidde fast - og rigtigt, helt ned 
i rillerne - på »bølgeblikket«. 

Hobby-forretningerne sæl
ger en særlig væske, der kan 
opbløde transfermærkerne, 
så de »føjer« sig. Men hvis 
man presser mærkerne fast 
med en blød klud, så skulle 
de også komme til at sidde 
godt selv på den rillede over
flade. 

De to Junkers-havfruer er 
herlige modeller til samlingen 
- og som jeg på det varmeste 
kan anbefale! 
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eeee ewe<ee-~øeeG Annoncører i dette nummer: 
Fovitech ............... .. .. 2 Danish Aviation ~ e* 'l(arfog .9Lir 

ØNSKER 

Codan ... . ... . .. . .. . . ... . . .. 2 College .. .. .. . ... . . ... .. .... 38 
Avia Radio.. ......... .. ... 2 Sun Air ............... ... .. . 39 
KDA .............. .. .... ...... 5 Jetair Flight 
KDA... .. . . ....... ... . . ... . . .. 17 Academy . .... . ... .. .. ... . . 39 

172/182 indlejet til rundflyvningssæsonen 1995. 

'l(arfog .9Lir 
SØGER 

Piloter til rundflyvningssæsonen 1995. 

Henvendelse til: 

'l(arfog .9Lir 
Sønderborg Lufthavn • 6400 Sønderborg 

Telefon 74 42 22 85 • Telefax 74 42 90 85 

JETAIR 
SØGER 

C-172 EJERE, SE HER 

Sierra Academy of RD Equipment ......... 39 
Aeronautics . ... ... ... .. . . 19 Business Flight 
Skolen for Luftfarts- Services .. .. .. .. . . .. ... .. . . 39 
uddannelserne ..... ... . 38 Stauning Aero 
Skolen for Civil Pilot Service . .. . . ...... .. . . . .. .. . 39 
Uddannelse....... ... .. .. 38 Flyveskolerne........... 40 

... ·-~~ 

B+l-teori, kr. 14.500,
D-teori, kr. 11.900,
Fi!~:k.E;:YJ! .. kr.~3.S0Q,-

Piloter til rundflyvningssæsonen 
1995. 

Til vor rundflyvning i sommeren 
1995 søges C-172' ere og 

PA-28 indlejet. 
Rundflyvningen udføres 

US-Certifikatlconvertering 
HigH Level Meterologi 

~et Engine Funclamentals 

Skriftlig ansøgning til: 
på offentlig godkendte pladser. Der oprettes løbende kurser. Undervisning 2 x 4gentli9t kl. 19-22. 

Samt s~ialkur~er for A-teori !ør/søndag kl. 9-16. JEAIR, Billund Afdeling, 
Lufthavnsvej 35, 7190 Billund 

nr. 75 35 40 09 

Ansøgning bedes mærket 
"Rundflyvning" 

Ansøgningsfrist: 15/3-95 

Højt timetal garanteres. 

Henvendelse til: 

JEAIR, Billund Afdeling, 
Lufthavnsvej 35, 7190 Billund 

Tlf. 75 35 40 09 

Ring for tilmelding/yderligere oplysninger. 

Skolen for civil \;® · & 
Pilot Uddannelse _:.,c;,~a~:,ing•n 

Roskilde Lufthavn - 4000 Roskilde. Tlf.: 42 39 16 30 Fax: 42 40 13 15 
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HANGARPLADS•UDENDØRSPARKERING 
OG 85 KVM NYISTANDSATTE KONTORER 

Til leje på EKRK fra 01-01- 1995. Samlet eller delt. Faciliteterne, der er 
beliggende på HANGARVEJ GI er særdeles velegnede til flyveskole eller 

mindre virksomhed. Nærmere oplysninger og aftale om besigtigelse, 
kan træffes med: 

Leif Sabro på telefon 4290 3020 

SAS FLIGHT ACADEMY 
og 

SKOLEN FOR LUFTFARTSUDDANNELSERNE 

uddanner 

TRAFIKFL YVERE 
GODT NYTÅR 

Vi ønsker alle vore kunder og forretningsforbindelser 
et rigtig godt nytår. 

Ring eller skriv efter uddannelsesprogram med nærmere oplysninger 
om optagelsesbetingelser, uddannelsesforløb, priser etc. 

hos: 

~ JAI 
SLU TRAFIKFL YVERSKOLENI 

FLIGHT ACADEMY 

AØ'ION•CS SEAØ'ICE CENTEA 4pS 

Billund Lufthavn· DK-7190 Billund - Tlf. 75 33 84 88 

DANISH AVlATION COLLEGE 

Lufthavnsvej 48, DK 4000 ROSKILDE 
Tel. +45 42 39 14 88 - Fax +45 42 39 13 1 2 

~ SKOLEN FOR LUFTFARTSUDDANNELSERNE 
B+I og D teori, Flyveinstruktør, Flyveklarerer, Flyvetelefonistbevis 

Skolen tilbyder andre luftfartsuddannelser efter aftale 

USA 
FAA CPL+IR. ATPL 120 timers teorikursus afholdes i foråret 1995 

Konvertering? - få dansk B+I, D teori i DK inden uddannelsen i USA 
B+I dagkursus og aftenkursus starter i København og Billund 7. august 1995 

D dagkursus starter i København og Billund 20. marts 1995 

Ring eller skriv efter det nye uddannelsesprogram for 1995! 
Luftfartsskolen BLL: Ellehammers Alle, 7190 Billund, tlf. 75 33 23 88, telefax 75 33 29 01 
Luftfartsskolen CPH: Hermodsgade 28, 2200 København N, tlf. 31 817566, telefax 31 81 71 87 
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1 o års erfaring som 
Danm :arks Cessna Center 
Alt ar~ :aE33jde udføres 
til vor~ faste lave 
priser. - PRØV DET 
Cessr1 .;;- ::1 og Mooney 
RESE a ~VEDELE 

u.11 

g ~, 
SUN AIR 

of 
SCANDINAVIA 

A/S 
Tel. (Denmark) 75331611 
Fax (Denmark) 75338618 
P.O. Box 40, 7190 Billund 

MOTORVÆRKSTED 

Vores motorværksted står 
klar til at udføre Deres 
Hotsection/Gearbox insp. 
på GARRETT motorer, 
samt P&WC PT6 og 
JT15 motorer. 

DG 300 SÆLGES 

§! 
cnl 

OY-XPO sælges tom, eller 
komplet med VP-4, Dittel radio 

og Cobravogn. 

Vi vil gerne præsentere alle interesserede for vort 

kursusprogram 195 
Tlf. 86 12 35 39 (aften) 
Tlf. 86 18 41 42 (dag) 

Købes !i en. 
il 

Vi afholder derfor 

Åbent Hus 
Svævefly - årg. ca. 1955-
65, Type/stand? - Evt. 
skadet. z i!5 RØ :w==iQUIPMENT 

Cl a S'<aNet-.:'i ..-.0 · 4622 Havdrup 
a,;; Te1~~42386846 

~142~86909 
PA 28 180 ~reber 
Reg. maj 7"' ~ . TI 1580, 
motor 68 t. ~ fter HE, IFR 
reg., King uc:il--s-"fyr. 
Pris kr. 350.~,-
Tlf. 36 7090 c:::> t 

Sælges PA-~8-180 

Købes 

Lørdag den 14.01 .95 i Roskilde 
Søndag den 15.01 .95 i Billund 

Begge dage kl. 14.00 
Tilmelding 42 39 15 55 eller 75 35 40 09 

Jeppesen manual - evt. 
udgået 

Hytte til salg 
Nyere hytte til salg på 
Arnborg. 42 kvm .. 

Tlf. 97 52 40 37 Tlf. 97 15 12 47 

Hangarpladser udlejes på Roskilde 

Henv. 
Tlf. 75 15 27 21 

IFRTRÆNER 
Ellte 3, komplet med software, 
rat og pedaler. Kr. 5.000,-. 
Henv. Lars. 

Tlf. 74 53 14 32 

1976 CESSNA 172 N 
til salg. 

4600 timer totalt, 900 SMOH, 
CESSNA 300 radioer, 

lFR udstyret. Pæn og velholdt. 
Pris 295.000.- DKR. 

Ring og hør nænnere. 

Velholdt og meg~-t vålflyvende Che• 
rokee. Godk. nat "'-'FR. Nyere 
avionic, interco~ m .m. Lavt timetal. 
LOB 7/95. Nyt 1 C>CJ) t eftersyn 
Priskr. 175.00O. -
Tlf.30551214 ~ler42393475 

Beskyt dit fly og avionics mod korrosion og fugt. Sæt det ind i nyopfø ri, opvarmet hangar. 

Tlf. 42 39 08 07 / 44 66 27 28. Fax 44 66 66 86 

Scandinavian Aero Consulting 
v/Harald Bjerke Andersen 

Telf. 40 57 90 42 

StaL.a ning Aero Serv-ice 
-tilbyder aa• 'IE former for fly-vedligeholdelse, 
incl. strul<:t..,r- og lærredsreparationer 
samttota.a :s-enoveringer af fly på op til 5700 kg. MTOM. 

Ring 97 3E> 90 55 og få et prisoverslag eller tilbud ... 

~ 9/ilUNiNB . 
~ .... ~ aeRDSl!RVICI! 
Stauning LUlt~ vn • DK - 8900 Skjern - Tlf. 97 36 90 55 - Fax 97 36 93 04 

God -,-rvlce og fornuftige priser til kvalitetsbevidste flyejere ... 

JAN, 95 

Business Flight Services 
-stands for: 
High quality aircraft maintenance 

Modification 3w 
Refurbishment 
Training 

Business Flight Services 
Sindal Airport - DK-9870 Sindal 

Telf. +45 98 93 62 22 - Fax +45 98 93 64 93 

Beechcraft Service Center 
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Lær at flyve 
HER ER 
FLVVESKOLERNE 

De anvendte bogstaver betyder uddannelse tll: 
A=privatflyver-certifikat. B=trafikffyvercertifikat af III klasse. D::trafikfty---,.,er
certifikat af I klasse. l=lnstrumentbevis. IFR=instrumenlflyvn - ng. 
VFR=sigtflyvning. PFT=periodisk flyvetræning. TWIN=tomot c:=::> rs. 
INT::lntemationalt. NAT.=nationalt. nat-VFR=lilladelse til at flyve i mcaF ke. 
FLT =flyvetelefonistbevis. AB-INmO::tra begyndelsen og frem til trafikfly--ver-
certifikat på twin. INSTRUKTØR=flyveinstruktøruddannelse. OMS ~0-
UNG:typeomskoling 

HOVEDSTADSOMRÅDET 
AIR GATE APS 
Lutthavnsv8j 44, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, Tlf. 42 39 14 22 

Tønder Ayvøplads 
6270 Tønder, Tlf. 74 72 26 55 

Al',e certifikater, bannerslæb. 
Speciale: US konverteringer, teori 9 og 10. 
Teori: MMtf / IVHF / FLT. Individuel A4eori. 

ALLERØD FL YVESKOLE 
Aflemd Fl)wplads, 3450 Allerød 
TH. 42 27 79 15, Fax 48 14 01 48 

A, I, Twin, Omskoling, PFT-A, ~ lWIN. Teori A, lntJNat. VHF. 

CENTER AIR ApS 
Hanga,vej G1 , Roskilde Luflhavn, 4000 Roskilde 
n 42 39 æ 01, fax 44 66 66 86 
Ringsted Flyveplads 
Odense l..uttlavn 
A,B,l,Twin, inS1ruklør. Kunslflyvning, halehjul, omskoling, PFT· 
A,B,I, Twin. Nat.Jlnl-VHF, FLT, morse. Teori: A 

COPENHAGEN AIRTAXl A/S 
Københavns Lufthavn Roskilde 
Lutthavnsv8j 20, 4000 Roskide 
TH. 42 391114, fax 42 391115 

A, B, I, Twin AB-INITIO, lnS1ruktør, nat-VFR, Omskoling, PFT·A, 
B, I, Twin.Teori: A, B+I, D, NATnNT-VHF, FLT-bevis. 

Lolland Falster Airport, 4970 Rødby 
TH. 53 90 62 37, fax 53 90 66 72 
A, omskoling, PFT-A. Teori: A. 

DELTA FLY 
Hengar.,ej E 12, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, IH. 42 39 07 07, 

A, B, I, Twin VFRnFR, lnS1ruktør PFT, omskoling, Teori MIVHF/ 
IVHF. 

FL YVETEORISKOLEN 
Lufthavnsvaj 50 
4000 Roskilde 
Tlf. 42 39 16 60, Fax 42 39 16 50 

Teori: M, 8/1, D. 
Desuden kurser I High Level Meteorology, Jel Engine 
Fundamentals, konverteringskurser fra udenlandske cøllmkater, 
FLT kurser samt alle former for fOISksllige fagkurser tilrettelagt 
spede{I I hvert ankel! tilfælde. Alle kurser tilrettelægges stort set 
0118T hele landet 

IKAROS FLY ApS 
Hangarvej A 12, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, IH. 42 39 10 10, fax 42 39 05 15 
Teori: A, Il,/ I + D gennem Skolen for Civil Piloludd. (CPU) 
Skole/PFT: A, B, I, D, lwin, turboprop, lnS1ruktør, nat-VFR, 
omskoling, sim!Jlator, bannerslæb. Speclale: Us-konYerteringe. 
Kommunikation: Nat.JlnL VHF og morse. FLT gennem Skolen for 
Civil Pilotudd. 

HEUKOPTER-SERVlc:=-WE= AIS 
Luflhavns,,ej 32, 4000 ~ o skidEt, Uf. 42 39 15 11 

A, B, AB-lnilio, inS1rukt~ r , Nat-YFR, cmsl<ollng 
jelhelikopter, PFT • A, B 

A/S HEUFUGHT DEN ~ARK 
Luflhavnswj 50 Roskll~ Whlvn 
4000 Roskilde, IH. 42 3 ~ 00 11 

A og B skoing på helil<.~Ptet, nat-VFR samt PFT på helikopter, 
omskoling 111 jelhelikopt~ r incl. jet fundamentalt, simuleret Hnening 
som integreret del af f-s=:=-- ,rogram på heJ;lUlpter. 

JETAIR FLIGHT ACA~EMY 
Luflhavnsvej 50, Roskitc::::le I.Jitlavn 
4000 Roskilde, IH. 42 ~ 15 55 
Fax 42 39 16 50 

Praktik: A, B, I, D, Twira - lnstuktør, Turboprop'Jelskoling. Sinulalor, 
AB ntio samt PFT 
Teori: A, 8/1, D (konces- ionshaver 8/1 og D: FTS) 
Kommunikation: Nat - ...._.,...FH, inl. VHF, FLT, 
Morse, Simulator 

SKOLEN FOR CIVIL ,-. - LOT IJOOANNELSE 
Roskilde Lultlavn, 400C> A osi<lde 
TH. 42 39 16 30, fax 42 -40 1315 

Teori: M, 8/1, D. (konc-.ssiOIIShaver 8/1 og D:CAl) 
Desuden kurser i High 1t..-evel Meteoflliogy, Jet Engine Fundamentals, 
K~skurser i fc::::> rb-m. udenlandske ce!liflkater, Flyvetelefonist-
11#s kurser, BL 9 og "1 C=> teori. Human lactOri and limilalions, PFT
kurser saml alle former -for fagkurser. Undervisning primært 
lclasseundervis- En f-<:4i31t hold og specialkurser oprettes etter beho'I. 

SKOLEN FOR LUFTF ~RTSIIDDANNElSERNE (SLU) 
Hermodsgade 28, 2200- t<øbemavn N, 
IH. 31 81 75 66 
Ellehammers Alle, 2. sea. • 
7190 Billund, IH. 75 33 ~ 3 88 

Teori: 8/1, D. FLT, 11yv--.c:1arerer, flyvelnstruklør-og konverteringskwser. 
Andre lultllll1suddannel~r lil7,,les etter al!ale ATS-, ARS- og 
radaltcurser m.v. 
Tenniner og betingelse..- som angivet I skolens undervisningsprogram. 

FYN 
BELAIR 
Odense Lufthavn 34, 5~70 Odanse N, Ill. 64 89 16 12 
Skoleflyvning til A, B og I sant omskoling og PFT. 
Teori til A samt NAT/IN""T""-VHF og FLT. 

CENTER AIR 
Odense Luhvn, Rose-r,gården, 5270 Odense N, TH. 65 95 « 44 
A·skoling, A, PFT, 1-mc::>tors Ol!llkololng 

.JONSTRUP 

JYLLAND 
BILLUND AIR CENTER 

Box 6, Lulthavnsvej 43, 7190 Billund, TH. 75 33 89 07, 
Fax 75 35 39 66 

A, B, I, Twin, AB lnitio, Instruktør 
PFT, omskolinger, Teori A, Nal/lnt-VHF 
US konverteringer 
Omskoling til~ 
Basic Aerobalic, Speciale: Uddannelse til søfly 

KARLOG AIR A/S 
Sønderborg Lufthavn 
6400 Sønderborg 
TH.74 42 22 85, fax 74 42 90 85 

Billund, IH. 75 35 41 85 
Esbjerg Lufthavn, IH. 7516 05 85 
Aarhus/Tirstrup, IH. 86 36 39 85 

A, B, I, Twin, Instruktør, Teori A, PFT og 
lypeuddannelsar, lntJNat., VHF, FLT, Morse, Konverteringer 

A/S HEUFLIGHT DENMARK 
L~ 35, Billund Luftlavn 
7190 Billund, IH. 75 33 89 11 

A og B skoling på helikopter, Nat-VFR samt PFT på helikopter 
omskoling til jelhelikopter ind. jet fundamentalt, simuleret ' 
i-træning som integreret del af I-program på helikopter 

JETAIR FLIGHT ACADEMY 
Lufllavnsvej 35, Bll!und lufthavn, 7190 BilltJnd 
TH. 75 35 40 09, fax 75 35 40 49 

Prektik: A, B, I, D, Twin, Instruktør, Turboprop/Jelskollng 
Simulator, AB lnitio samt PFT Teori: A, 8/1, D (koncesslons• 
haver 8/1 og D:FTS 
Konvnunlkation: NAT, -VHF, lnt. VHF, FLT. Morse, simulator 

NORTlt FL YlNG A/S 
Aablr!I afd.: Aalborg Lufthavn, 
9400 Nr. Sundby, Tlf. 98 17 38 11 
Århus afd.: Århus lltthavn, 
8560 Kol!nd. TH. 86 36 34 44 
A, B, I, Twin, PFT, nat-PFT, teori A, inslruktør 
Turbo Prop Skoling 

SYGOSAIR 
Vamdrup Ayvepiads, 6580 Vamdrup. 
Tlf. 75 58 34 02 

Skoling Ul A samt PFT til A, omskoling alle enmotorede. 
Teori: A, Nat.Jlnl VHF 

Tl!AJNING CENTER WEST 
Staunlng Lufthavn 
6900 Skjern, IH. 97 36 92 06 
Karup 
Tlf. 97 10 12 66 
Skive LIiihavn 
Viborg Flyveplads 
H8lllflll Flyveplads 

A, B, I, PFT til affe cert. Twin, Instruktør, Teori A, 
lnt./Nat. • VHF, FLT bevis + temsk og praktisk 
undefvisning på flere turbo og jet typer. 





OPDAG FEJLEN I TIDE 

Inspektions
billede af 
HP nozzle 
guide vanes. 

Inspektion af 
, forbrændings

kammeret i en 
IAE V 2500 
flymotor 
med Olympus 
Boreskop. 

* Ingen uforudsete driftsstop 
* Ingen kostbar de-montering 
* Flere kan inspicere samtidig 
*Foto-og videodokumentation 

SPECIALISTER I INSPEKTION 

OLYMPUS( ~ 
INDUSTRIAL --\ 

FoviTech A/S 
Blokken 38 
3460 Birkerød 

45 82 08 11 

~ "', 

Flyforsikring 

Vælger De Codan som Velkommen hos 
samarbejdspartner Danmarks stærke 
inden for Fly-, Industri- forsikringspartner. 
og Erhvervsforsikring, 
får De professionelle 
rådgivere og konsulen-

@dan ter samt en højt specia-
liseret stab af teknikere, 
som kan vejlede Dem 
i forbindelse med ska- Luftfartsafdelingen 

deforebyggelse og ved Gammel Kongevej 60 
1790 København V. 

eventuelle skader. Tlf.: 31 21 21 21 

~~MAGELLAN 
~ ~ WE BRING GPS DOWN TO EARTH:• 

GPS 

Sky Blazer 
Moving Map GPS 

Satellite 
Navigation 

Dkr. 6.679,50 
ved kurs 6,1 

SALG • SERVICE . GARANTI 

AVIA RADIO A/s 
Hangar 141 
Copenhagen Airport 
DK-2791 Dragør 

Phone: 32 45 08 00 IR\ 
Telex 31321 ~ 
Fax 32 45 73 75 

) 

I 
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KORT 
SAGT 

Glastar flyver 
Skønt den ikke havde fløjet 
endnu, var prototypen til Stod
dard Hamiltons nye Glastar en 
af de store attraktioner på 
EM stævnet i Oshkosh i fjor 
sommer. 

Men den 29. november var 
den i luften for første gang. 
Testpiloten Clayton Scott var 
meget tilfreds efter den tørste 
flyvning (det er testpiloter pr. 
tradition altid) og sagde, at 
den eneste nødvendige juste
ring var, at krængerorslinerne 
skulle slækkes en smule. 

Glastar er tosædet og har 
en overfladisk lighed med 
Cessna 152, men der er be
tydeligt mere plads i cockpittet 
og til bagage, og fuldvægten 
er større. Den stiger og flyver 
hurtigere og har kortere start
strækning. 

Flyet er konstrueret til mo
torer mellem 100 og 150 hk; i 

Billund-Riga 
Trans East Airlines, et privat-
ejet lettisk luftfartsselskab, 
planlægger at åbne en rute 
Riga-Billund omkring 1. marts. 
Selskabet, der i forvejen be-
flyver to ruter på Sverige, Ri-
ga-Jonkoping og Riga-Kri-
stiansstad, vil indsætte rus-
siskbyggede fly af typen Yak-
40 til 32 passagerer og plan-
lægger tre ugentlige dobbelt-
ture, mandag, onsdag og tre-
dag. 

Vækst i Billund 
Traditionen tro var HEC (luft-
havnschef H.E. Christensen, 
Billund) på arbejdet nytårs-
dag, og med posten den 2. 
januar forelå Billund Lufthavns 
trafiktal for året 1994. Post-
budet havde også Køben-
havns Lufthavnes statistik 
med - for november. 
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prototypen sidder en 125 hk 
Continental 10-240. 

Strukturen er blandet: stål
rør, komposit og aluminium. 
Tom Hamilton, der er leder af 
konstruktionsholdet, siger: 

- Vi valgte en stålrørsram
me omkring cockpittet af styr
kemæssige grunde, gjorde 
brug af komposit i kropskaller
ne, så vi kunne lave dobbelt
krumme overflader og vendte 
os til aluminium til vinger og 

Statistikken viser pæn 
vækst på næsten alle områ-
der. Antallet af starter og lan-
dinger er totalt steget med 
13,4%, men "anden trafik" 
(taxa- og firmaflyvning) er dog 
gået 15,2% tilbage. 

Det samlede passagertal 
steg 20,6 %. Der var en lille 
fremgang for indenrigsruten 
til København (5,8%), en 
markant for udenrigsruterne 
(24,4 %) og endnu kraftigere 
for charter (27,5%). Der er 
dog et stykke endnu, før man 
når op på den hidtidige char-
terrekord fra 1988 på godt og 
vel 788.000 passagerer. 

Størst stigning udviser luft-
fragten, hele 29,7%. 

Stigningstakten ligger langt 
over gennemsnittet for den ci-
vile luftfart. Den øgede trafik 
har gjort det nødvendigt at an-
sætte ca. 100 nye medarbej-
dere, så antallet af ansatte nu 
er 440. 

rorflader, fordi det er stærkt 
og let og hurtigt at samle. Vi 
ville lave et fly, der ser godt 
ud og arbejder godt, er nemt 
at lave og som de fleste, der 
ønsker at flyve, har råd til. 

Glastar har næsehjulsun
derstel, men kan omrigges til 
taildragger på et par timer. 
Vingerne er foldbare, og der 
er mulighed for montering af 
pontoner, ski, tundradæk, IFR 
instrumentering m.v. 

Flyet er beregnet til ama
tørbygning, og prisen på et 
byggesæt (uden motor, pol
string, instrumenter og ma
ling) bliver under $20.000. En 
informationspakke koster 
$10. 

Stoddard-Hamilton Air
craft, 18701 58th Avenue, Ar
lington, WA 98223, USA. Tlf. 
(206) 435-8533, fax (206) 
435-9525. 

Billund i tal 
1994 1993 

Starter og landinger 
Rutetrafik .................... 15.837 14.364 
Chartertrafik .................. 5.343 4.437 
Anden trafik ................. 12.918 26.130 
Lokal trafik .................. 29.592 26.130 

i alt .............................. 63.690 56.143 

Passagerer 
Rute, indland ............. 269.668 254.964 
Rute, udland ............. 315.658 253.774 
Chartertrafik .............. 688. 718 539.956 
Anden trafik ................. 32.981 29.429 
Lokal trafik ................. . 19.384 21.648 

i alt ......................... 1.326.409 1.099.771 

Luftfragt (i kg) 
Ankommende ......... 9.062.616 7.590.361 
Afgående .............. 16.977.596 12.481.387 

i alt ....................... 26.039.212 20.071.748 
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Danairs bedste 
1994 blev et nyt rekordår for 
Danair, der sammenlagt 
transporterede 1.208.000 
passagerer på indenrigsru
terne, 134.000 (6,5%) flere 
end i 1993. 

Danairs hidtil bedste år var 
1990, hvor passagertallet var 
2.166,000, og det tilbageslag, 
som kom i forbindelse med 
Golfkrigen og den efter
følgende lavkonjunktur, er alt
så mere end indhentet. 

Det er ikke blot antallet af 
forretningsrejser, der er ste
get. Kendskabet til de grønne 
og røde rabatpriser er øget, 
og flere og flere bruger flyet til 
private rejser. 

- Danskernes lyst til at bru
ge flyet som transportmiddel 
inden for rigets grænser har 
aldrig været større, så det er 
et interessant marked, der til 
oktober åbnes for fri konkur
rence, udtaler Danairs direk
tør Gunnar Tietz. 

Målt i antallet af passage
rer er det Århus-ruten, som 
har haft den største frem
gang, 41 .000, men procentu
elt er det Sønderborg-ruten, 
hvor passagertallet er vokset 
med 12%. 

MUK 1994: 
+ 23,30/o pax 
MUK Air rapporterer om kraf
tig vækst i 1994, hvor passa
gertallet steg med 23,3%. 

Stigningen var størst på ru
terne fra København til Sve
rige, hele 49% på ruten til 
Ronneby og 21 % på den til 
Kristiansstad. Ruten Bremen
Kastrup havde en stigning på 
14%, mens Ålborg-Oslo ruten 
måtte nøjes med 10%. 

I nattetimerne flyves det 
danske luftrum tyndt med 
aviser og især post, i snit 30-
35 tons pr, nat, fordelt på 20.-
25 operationer. Det blev til 
9.618 tons i 1994, en stigning 
på5%. 

Regulariteten i 1994 (,,fly til 
tiden") var 98,5%. 
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Danair-ruterne 1994 

1994 1993 Ændring 

Billund 246.000 231,000 +15.000 +6,5% 
Bornholm 173.000 158.000 +15.000 +9,5% 
Esbjerg 100.000 101.000 -1.000 -1,0% 
Karup 325.000 300.000 +25.000 +8,3% 
Odense 167.000 162.000 +5.000 +3,1% 
Sønderborg 84.000 75.000 +9.000 +12,0% 
Vojens 51 .000 51 .000 0 0 
Ålborg 490.000 465.000 +25.000 +5,4% 
Århus 572.000 531.000 +41.000 +7,7% 

Dansk-norsk 
aftale 
Danmark og Norge har ind
gået en aftale om gensidig 
støtte til F-16 kampfly, der 
indgår i NATOs Reaction 
Forces. 

Aftalen indebærer, at dan
ske og norske F-16 kampfly
eskadriller, under nærmere 
specificerede omstændig
heder, kan hente gensidig 
støtte hos hinanden inden for 

Far og datter 
MUK Air, der var først i Dan
mark med to kvinder i cock
pittet, er også det første dan
ske flyveselskab med far og 
datter i samme cockpit. 

Kaptajn Jan Nivaro glæde
de sig i december over at flyve 

områderne: Forsyninger, ved
ligeholdelse og værksteds
funktioner. 

Det videre arbejde vil dreje 
sig om at gennemføre denne 
støtte under øvelser for der
ved at gøre begge parter 
bedre rustet, hvis styrkerne 
skal indsættes. 

Underskrivelsen af aftalen 
fandt sted i forbindelse med 
de årlige dansk-norsk stabs
drøftelser, som i år foregik i 
Oslo. 

FOV Nyhedsbrev 

med sin datter Christina på 
MUK Airs rutenet. 

Christina Nivaro er i første 
omgang typeuddannet på 
EMB-110 Bandeirante, som 
MUK Air opererer fire af, men 
håber naturligvis at blive 
omskolet til Shorts 330/360, 
som man har tre af. 

Danair ophører 
SAS, Maersk Air og Cimber 
Air er blevet enige om at op-
hæve Danair-samarbejdet, 
der har bestået siden 1971, 
og til oktober bliver der derfor 
fri konkurrence på de danske 
indenrigsruter. 

De ansatte i Danair er 
blevet tilbudt beskæftigelse i 
SAS og Maersk Air. 

Ny bus 
i Kastrup 
Fra årsskiftet er der gratis 
"pendulbus" mellem uden- og 
indenrigsterminalerne i Ka
strup hvert femte minut mel
lem kl. 0700 og 2210. Busru
ten, der drives af DSB for Kø
benhavns Lufthavne, SAS og 
Maersk Air, afløser den hidti
dige SAS forbindelse mellem 
de to terminaler. 

Flere RJBS 
Den 8. december, få uger efter 
at man havde sat Avro RJ85 i 
drift, afgav Lufthansa Cityline 
bestilling på yderligere syv, så 
man kommer op på en flåde 
på 10. De nye fly skal leveres 
i løbet af i år og første kvartal 
af 1996. Ordrens værdi opgi
ves til 175 mio. 

Fly+Fun 
induga'95 
I dagene 2. - 5. marts afholdes 
Fly+Fun induga i den sydtyske 
by Augsburg. Det er en årlig 
udstilling af "stille" fly med 
hovedvægt på drageflyvning 
og paragliding, men der er 
også UL-fly, svævefly og 
balloner, og udstillingen i 
Messezentrum suppleres i år 
med demonstrationer på 
byens flyveplads .. 

I fjor var der 97 udstillere 
og 10.247 besøgende. 

Arrangør: AFAG, Messe
zentrum, D-86159 Augsburg. 
Tlf. 00 49 8 21 25 76 90, fax 
00 49 8 21 25 76 985. 
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ATR42 og is 
På baggrund af en ulykke med 
en ATR72 besluttede FAA i 
november at forbyde brug af 
autopilot i denne flytype og 
den beslægtede ATR42 ved 
aktuel overisning og ved flyv
ning i kraftig turbulens, idet 
man mistænkte ekstrem over
isning af vingerne kombineret 
med brugen af autopilot for at 
være årsag til havariet. 

Frankrig, der i sin tid type
certificerede de to flytyper, ud
sendte derefter et direktiv lig 
det amerikanske forbud til 
samtlige de myndigheder, der 
har ATR fly i deres nationale 
luftfartøjsregistre. 

Den eneste danske ATR
operatør er Cimber Air (syv 
fly), der siden 1985 har fløjet 
tusindvis af timer, uden at der 
er konstateret problemer 
relateret til isning. 

Den 15. november med
delte SLV Cimber Air, at der 
ikke må benyttes autopilot, 
hvis der konstateres overis
ning eller under flyvning i kraf
tig turbulens. 

Beredskabs• 
kontrakt med 
Mærsk Air 
Flyvematerielkommandoen 
har indgået en beredskabs
kontrakt med Mærsk Air om 
servicering af civile ameri
kanske passager- og trans
portfly i tilfælde af, at ameri
kanske forstærkninger skal 
flyves til Danmark. Service
ringen skal ydes, men flyene 
står på jorden. 

En beredskabskontrakt er 
forberedt til at træde i kraft i 
krise eller krigstid. En sådan 
kontrakt medfører blandt 
andet, at den virksomhed, 
som den indgås med, er sikret 
høj prioritet ved fordeling af 
forsyninger af enhver art, så 
som råvarer, energiforsyning 
samt fritagelse for indkaldelse 
af virksomhedens medarbej
dere til forsvaret eller red
ningsberedskabet. Derfor skal 
en beredskontrakt godkendes 
af erhvervsfremme Styrelsen 
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Ingen af de undersøgelser, der er foretaget, tyder på, at der 
skulle være specielle problemer med ATR42 under isforhold. 

Den 9.december skærpe- på Edwards Air Force Base i 
de FAA sit forbud til at omfatte USA, hvor man skabte kun-
al flyvning med ATR72 og stige isforhold ved at lade en 
ATR42 ved risiko for overis- ATR 72 flyve efter en KC-135 
ning. På et møde i Paris den tanker, der sprøjtede vand ud. 
12. og 13. december drøftede Men selv om der dannedes 
JAA det nye amerikanske for- masser af is på vingerne, ske-
bud, men man vedtog forelø- te der ikke nogen ændring i 
big atfastholde det franske di- flyve-egenskaberne, der kan 
rektiv. bekræfte mistanken om, at 

Der er siden afholdt forsøg havariet skyldes overisning. 

under industriministeriet, som jubilæumsreception for med-
sørger for, at virksomheden i arbejderne, at selskabet har 
henhold til beredskabslovgiv- afgivet ordre på yderligere to 
ningen opnår denne begun- Boeing 737-300 til levering 
stigede stilling. Godkendelsen dette forår. Ordren repræsen-
af kontrakten med Mærsk Air terer en investering på ca. 500 
blev opnået i august i år. mio. kr. 

På grund af forandringerne Maersk Air har i forvejen 
i den sikkerhedspolitiske fire -300 i ordre til levering i 
situation siden omvæltning- år, to i februar og to i oktober. 
erne i Østeuropa startede, er 
denne kontrakt forberedt til 
også at kunne iværksættes i 
fredstid - i tilfælde af, at 
Danmark benyttes som mod- HAWK fra leje-tage- eller mellemstation på 
forstærkningernes vej til et til ejeordning 
operationsområde uden for 
Danmark. Af de i alt otte HAWK-eska-

FOV Nyhedsbrev driller, det danske forsvar rå-
der over, ejer det kun de fire, 
nemlig dem, der befinder sig 
øst for Storebælt, og som blev 

Ny Maersk Air 
anskaffet i forbindelse med 
udfasningen af NIKE-raketter-

ordre ne for omkring 30 år siden. 
De øvrige fire, hvoraf to er 

Maersk Air's bestyrelsestor- opstillet i Højstrup ved Oden-
mand Troels Dilling offentlig- se og de andre to på hhv. 
gjorde den 2. januar ved en Skrydstrup og Karup. har hidtil 

Cimber lejer ud 
Cimber Air har udlejet ATA42 I 

OY-CIG i 15 måneder til Holm-
stram Air, der flyver i det nord-
lige Sverige, også under nav-
net Lapplandsexpressen. Fly-
et blev afleveret den 1. okto-
ber og blev frem til 15. januar 
fløjet af Cimber besætninger, 
men derefter overtog sven-
skerne driften af flyet. Det for-
bliver på dansk register. 

været lejet i USA. Nu har for-
svarsministeren imidlertid 
søgt Folketingets finansud-
valg om 108 mio. kr. til at købe 
også disse fire eskadriller, 
hvorved der kan spares en år-
lig lejeudgift på 25 mio kr., for-
tæller FOV Nyhedsbrev. 

Selv om vi altså har haft 
HAWK-raketter her i landet i 
mange år, er der ikke tale om 
et forældet system. Gennem 
alle årene har der nemlig væ-
ret tale om en stadig opdate-
ring, hvori bl.a. danske virk-
som heder har deltaget, og det 
fremgår da også af forsvars-
ministerens ansøgning, at det 
forventes, at det jordbaserede 
luftforsvar af Danmark fortsat 
i mange år endnu vil bygge 
på HAWK-systemet. Noget 
andet er, at det ved flere lej-
ligheder har været drøftet, 
om man kan og skal lade en 
eller flere af eskadrillerne 
indgå i de styrker, Danmark 
stiller til rådighed for inter-
nationale fredsbevarende 
operationer. 
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MD Explorer 
godkendt 
McDonnell Douglas' tomoto
rede helikopter uden halero
tor, MD Explorer, har nu fået 
de amerikanske luftfartsmyn
digheders typegodkendelse. 
Dermed blev det muligt at 
gennemføre den første leve
ring som planlagt, og det skete 
den 16. december til verdens 
største civile helikopteropera
tør Petroleum Helicopters Ine. 
Den næste var klar til levering 
til samme kunde inden udgan
gen af december. 

Typegodkendelsen kom 23 
måneder efter den første flyv
ning, og det er ifølge fabrikken 
den hidtil korteste godkendel
ses-periode for en ny helikop
ter. 

Braathen 
udvider 
Braathen har bestilt yderligere 
to Boeing 737-500. De skal 
leveres i foråret 1996, respek
tive foråret 1997 og koster i 
alt ca. 384 mio. kr. 

Braathen var i 1990 det 
første europæiske selskab, 
der tog Model 737-500 i brug. 
Den tager i Braathens udfø
relse 125 passagerer. Selska
bet har allerede 17 sådanne 
fly plus syv af den lidt større 
Model 737-400. De anvendes 
på inden- og udenrigsruter 
samt til charterflyvning. 

C-130J til RAF 
Lockheed Aeronautical Sy
stems Company blev den 16. 
december underrettet af den 
britske regering om at det er 
hensigten at anskaffe 25 C-
130J til Royal Air Force. Kon
trakten, der har en værdi af 
$1.300 mio., ventes under
skrevet i indeværende kvar
tal, men hvornår flyene skal 
leveres, oplyses ikke. 

C-130J har nye og stær
kere motorer, nye propeller, 
,,glascockpit", nye elektroni
ske systemer og stærkt for
bed rede ydelser. Prototypen 
ventes rullet ud engang til 
sommer. 
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Den revolutionerende No Tai/ Rotor helikopter MD Explorer vakte 
stor opmærksomhed på sidste års Farnborough-stævne. 

(Foto: Aan-N) 

ThaiA330 
Midt i december modtog Thai 
Airways International sine to 
første A330, og den 19. 
december blev de sat på rute. 
Thai er den første ikke-euro
pæiske operatør af A330 og 
den første, der anvender fly 
med Pratt & Whitney motorer 
(PW4164). De hidtil leverede 
fly har General Electric CF6-
80E1, men en tredje version 
med Rolls-Royce Trent 700 
går snart i drift. 

Thai har bestilt syv A330 
og er i øvrigt en af Airbus ln
dustrie's gode kunder - man 
har i forvejen 29 A300 og to 
A310. 

Det sker i 1995 

A330 med 
RR motorer 
Den 22. december blev Air
bus Industries A330 med 
Rolls-Royce Trent 700 moto
rer certificeret af JAA, Joint 
Aviation Authorities, og i 
februar begynder leverancer
ne til Cathay Pacific Airways. 

Rolls-Royce udgaven af 
A330 fløj første gang den 31. 
januar i fjor. Flyveprøverne 
blev udført med to fly, der fløj 
over 500 timer på 200 flyvnin
ger. Heri indgik 125 timer rute
afprøvning med Cathay Paci
fic ud af Hong Kong. 

21-26/3 
9-15/4 
6-9/4 
7/5 

Australian International Air Show, Melbourne 
Sun 'n Fun Fly-In, Lakeland, Florida 
AERO'95, Friedrichshafen 

21/5 
9-11/6 
11-18/6 
24/6 
27/7-2/8 
/8 
27/8 
5-8/9 

9/9 
13-17/9 
19-22/9 
12-16/11 

Flyvestationsdag, FSN Vandel 
Åbent hus, FSN Karup 
KZ rallye, Stauning 
Paris Air Show 
Dansk Kunstflyver Union, 25-års jubilæum, Billund 
EAA Fly-In, Oshkosh, Wisconsin 
Airshow Canada, Abbottsford 
Flyvningens Dag, Roskilde 
Business & General Aviation Exhibition, North 
Weald, London 
Thisted lufthavns 25-års jubilæumsstævne 
Aerosalon, Prag 
Helitech, Redhill (ved London) 
Dubai Airshow 95 

Supplerende oplysninger modtages meget gerne på 
tlf. 31 35 45 00 (hele døgnet - der er telefonsvarer) 

I øvrigt 

Lufthansa har solgt 1 O Bo
eing 737-200 til PT Multifi
nans, et indonesisk lea
singselskab. 

Bjørn Meier, der hidtil har 
været direktør for SAS Car
go og før da var SAS sta
tionschef i København, er 
nu administrerende direk
tør for ABB Scandia, Ran
ders. 

Maersk Air har solgt Bo
eing 737-300 OY-MMO til 
C I F leasing Corp., New 
York, men fortsætter med 
at leje flyet. 

Danavia AIS er flyttet til 
Strandvejen 171, 2900 
Hellerup. Nyt telefonnum
mer 39 40 72 11, nyt tele
faxnummer 39 40 70 08. 

Boeing 737har yderligere 
befæstet sin position som 
jetalderens bestseller. Fa
brikken fik i 1994 bestilling 
på 107 Model 737, og sal
get er dermed oppe på 
3.060. 

Mesa Airlines har bestilt 
40 Beech 1900D. Selska
bet, der er USA's største 
regionalflyveselskab, har 
tidligere skrevet kontrakt 
om 78, hvoraf de sidste le
veres i 1996. Den nye ordre 
skal effektueres i 1997. 

Leif B. Pedersen, økono
michef i SATAIR, afgik ved 
døden den 15. december. 

Lufthansa har afgivet be
stilling på en Boeing 747-
400, selskabets nittende af 
denne type. Den skal leve
res næste forår: 

Dansk Folkeferie åbnede 
den 16. december en ny 
afdeling i Billund lufthavn. 
Den skal ikke blot sælge 
charterrejser, men også 
individuelle ferie- og er
hvervsrejser. 
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• man Jag 
ov r Sierra Nevada 

I maj nummeret af FLYV mødte vi løjtnant Lars 
Bæhrenz Christensen, som fortalte om sin 
helikoptertræning i Alabama, USA. 

Da han skulle hjem til Danmark, lagde han ve
jen omkring staten Nevada for at svæveflyve, og 
det skal vi høre om denne gang. 

Af Lars Bæhrenz Christensen 

Det er mandag den 3. januar 
1994 og klokken er 14.45, da 
Lufthansa Flight 455 - en Bo
eing 747-langsomthæversig 

i sædet, at jeg kan blive ved 
med at se de sneklædte bjer
ge, Sierra Nevada. 

Men da jeg er lige ved at få 
en fibersprængning i nakke-

Lenticularis'er over Sierra 
Nevada set fra 15.000' MSL. 

regionen, og da jeg kan se en 
ældre tysk dame i sædet bag 
mig ligne et kæmpe-spørgs
målstegn over mine aerobic
øvelser, sætter jeg mig tilbage 
i sædet. 

Hvad den tyske dame ikke 
kunne vide var, at Sierra Ne
vada og Douglas County Air
port fire dage tidligere havde 
fået en særlig betydning for 
mig. fra San Francisco Internatio

nal Airport og sætter kursen 
mod Frankfurt i Tyskland. En 
flyvetur på 11 timer har netop 
taget sin begyndelse. 

Skiltet ved indkørslen til flyvepladsen. 

Efter et ti måneders ophold 
i USA og en afsluttet pilotud
dannelse på helikopter er ti
den nu inde ti l atter at gense 
Danmark. 

Cirka en halv time efter at 
747'ren lettede fra San Fran
cisco flyver vi i 27 .500 fod ind 
over Nevada. Gennem vin
duet kan jeg under os se Lake 
Tahoe, som er en stor sø oppe 
i Sierra Nevada. Få miles mod 
øst ser jeg en flyveplads, nem
lig Douglas County Airport. 

Hurtigt forsvinder både La
ke Tahoe og Douglas County 
Airport bag os. Jeg forsøger 
at trykke næsen helt flad mod 
ruden og dreje mig så meget 
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Rimelige priser 
I virkeligheden starter det hele 
tilbage i sommeren 1993, hvor 
jeg sidder i staten Alabama og 
skriver et brev til Soar Minden 
i Nevada - det i svæveflyve
kredse verdensberømte sted. 
Jeg skrev for at høre om mu
lighederne for bølgeflyvning i 
december/januar og selvføl
gelig også om priser osv. 

Min helikopteruddannelse 
var planlagt til at skulle afslut
tes i slutningen af december, 
og jeg overvejede så at holde 
juleferie i Nevada, før jeg tog 
tilbage til Danmark. 

En uges tid senere fik jeg 
svar fra Soar Minden, som 
desværre kunne meddele, at 
den egentlige bølgeflyvnings
sæson først begynder i febru
ar-marts, men at de dog ind 
imellem har dage med bølger. 

Priserne lød rimelige : $ 
40,- i timen for LS4 og DG-
300; $ 16,- for et flyslæb til 
1.500 fod og selvfølgelig ge
byrer for leje af faldskærm 
iltudstyr og barograf. 

Det lød meget fornuftigt alt
sammen, og selvom chancer
ne for bølger tilsyneladende 
var små, besluttede jeg mig 
for at booke mig ind i en uges 
tid hos Soar Minden. Nu var 
jeg jo så tæt på dette sted, og 
jeg vidste, at jeg ville komme 
til at fortryde det, hvis jeg ikke 
lagde vejen forbi, inden jeg 
drog hjemover. 

Et par telefonopringninger 
og jeg havde booket mig ind 
på både DG-300 og LS4 samt 
et lille motel i byen Minden for 
en uges tid omkring nytår. 

Rundt i Reno 
Mandag den 27. december 
1993 sagde jeg så farvel til 
Alabama og fløj til Reno i Ne
vada. 

Reno ligger kun cirka 80 
km fra Minden og er den nær
meste destination med de 
etablerede luftfartsselskaber. 

Der skulle to mellemlandin
ger til, inden jeg seks timer 
senere ankom til spillebyen 
Reno, der faktisk er et helt mi
ni Las Vegas. 

Da jeg forlod Alabama var 
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temperaturen 18° C, men 
herovre i Nevada var den ne
de på omkring frysepunktet. 
Men i et vældigt højt feriehu
mør får jeg lejet mig en bil og 
kan komme afsted til mit motel 
i Minden, hvor man venter mig 
og hvor receptionen i øvrigt 
lukker to timer senere. 

Men det skulle nok kunne 
nås ... ! 

Jeg har imidlertid lidt van
skeligheder med navigationen 
inde i Renos bymidte og kom
mer vist forbi alle byens casi
noer, inden jeg en time senere 
kommer på den rigtige high
way mod Minden. 

Jeg ender da også med at 
komme en halv time for sent 
til mit motel i Minden, men in
dehaverne - et rart, ældre æg
tepar - havde siddet oppe og 
ventet på mig. Det var ikke 
hver dag, de fik besøg af en 
dansker fra Alabama, så det 
var vist en særlig aften for 
dem ..... . 

Briefing 

Næste magen - efter en god 
nats søvn - stod jeg op og drø
nede straks afsted til Douglas 
County Airport og fandt Soar 
Mindens bygning. Også her 
ventede man mig, og jeg fik 
en meget venlig modtagelse. 

Vejret denne tirsdag var lidt 
halvtrist: lavt skydække og 
dårlig sigt. Men så kunne vi jo 
få klaret den papirmæssige 
side af sagen. Der skulle vises 
certifikater og logbøger, og jeg 
skulle også have en briefing 
om flyvningen fra Douglas 
County. 

Briefingen fik jeg af Joe 
Rasymas, der kom fra Litauen 
og som iøvrigt havde 30 tu
sinde flyvetimer; han var holdt 
op med at lægge dem sam
men! 

Soar Minden er ikke lige
frem overrendt med ildspru
dende svæveflyvere fra hele 
verden på denne tid af året. 
Der var faktisk kun den faste 
stab med ejeren Tony Sabino 
i spidsen samt en ældre pen
sioneret herre, der blev kaldt 
HOD og som tilbragte al sin 
tid ude på flyvepladsen. 

Heldigvis løftede skyerne 
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sig over middag, og jeg kunne 
få den obligatoriske check
start. Selvom jeg godt nok 
havde fløjet omkring 500 timer 
i 1993, så havde jeg ikke 
siddet i et svævefly i næsten 
halvandet år, så jeg var selv
følgelig også selv meget inte
resseret i at få en tur med in
struktør først. 

Med en af Soar Mindens 
tre Pawnees i den forreste 
ende af tovet var jeg så plud
selig på vej ned ad den 7.400 
fod lange bane 34 på Douglas 
County i en Twin Ill. 

Knob, ikke km/t 

Efter knap tyve sekunder fik 
jeg første bekræftigelse på, 
hvorfor checkstarter er en 
smart foranstaltning. 

- Den kan såmænd godt 
flyve nu, lød det fra bagsædet, 
vi behøver ikke køre længere. 

Jeg syntes ellers, jeg hav
de siddet og holdt pænt øje 
med fartmåleren, og den viste 
da kun 55; men for hylen da, 
det var jo knob og ikke kilo
meter i timen. 

Et blik ud til siden afslørede 
også kun , at vi i øjeblikket 
nærmest kørte dødskørsel 
ned ad banen og sikkert snart 
ville overhale Pawneen. 

Pinligt; her kom man dug
frisk fra en flyveskole og var 
vant til at arbejde i knob .... ! 

Nå, men efter den venlige 
opfordring til at komme til 
"flyvens" fik jeg klumpen løftet 
af banen. Jeg tror faktisk, at 
hovedhjulet stadig snurrede 
rundt, da vi 30 minutter senere 
landede igen på Douglas 
County. 

Efter et kvarters ufrivillig 
kasseflyvning efter Pawneen 
begyndte jeg at få lidt af 
fornemmelsen for svæveflyv
ningens ædle kunst tilbage og 
kunne rimeligvis få skuden til 
at makke ret. 

Vi hoppede af strikken i 
3.000 fod over Douglas Coun
ty, og jeg fik udpeget karak
teristiske ting i terrænet og 
blev i det hele taget indført i 
området, der skulle flyves i. 

Afbrudt start 

Efter landingen foreslog Joe, 
at vi lige tog en start mere. 
Fint, fint, den var jeg helt med 
på; den kunne kun blive bedre 
end den forrige! 

Det gik egentlig også helt 
pænt, indtil vi nåede op i om
kring en 100 meters højde og 
lige havde indledt et svagt 
venstredrej umiddelbart efter 
bane-enden. 

Så hev Joe pludselig i ud
løseren! Skøre menneske; 
absolut ikke noget at spøge 
med i den højde! 

Det var i øvrigt første gang 

nogensinde, jeg har øvet af
brudt start i flyslæb. 

Men forholdene var gun
stige: ingen vind og masser 
af fart. Jeg vidste, at hvis jeg 
drejede 270 grader til højre, 
så var jeg linet op på en finale 
til banen, omend i modsat 
retning. 

Som tænkt, så gjort, og det 
virkede. Både Joe og jeg selv 
var tilfreds, og checket var 
således slut. 

Senere samme dag fik jeg 
iøvrigt også en checkstart på 
en Cessna 150. Så kunne jeg 
da komme lidt omkring, hvis 
nu ikke bølgen dukkede op. 

Også denne gang gjorde 
jeg nye erfaringer. Douglas 
County Airport ligger i 4.718 
fod over havet, og når man 
skal starte et motorfly i den 
højde, skal man faktisk have 
trukket mixture-håndtaget en 
lille centimeter ud i stedet for 
at have det helt inde. Noget 
jeg ikke lige havde overve
jet... ... 

Bommert nr. hvad 

Onsdag morgen mødte jeg 
atter op hos Soar Minden; 

Ø" 

Douglas County Airport ligger 
i næsten 5.000' MSL i Carson 
Valley. 
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igen så vejret desværre lidt 
tvivlsomt ud. Men det klarede 
op, og da vinden var svag og 
bø lgedannelse helt umulig, 
besluttede jeg mig for at snup
pe en tur i Cessna'en. Mens 
jeg lavede dagligt eftersyn på 
flyet, kom den gråhårede 
HOD ud til mig og spurgte, om 
han ikke måtte komme med. 

- Sure, sure, svarede jeg; 
selvfølgelig måtte han det, så 
kunne han j o ogsa holde 
rattet, mens jeg tog lidt billeder 
fra luften. Det var meget 
længe siden, han sidst havde 
fløjet i sin Pirat, sa han 
trængte til at blive luftet. 

Vi tog af og climbede op i 
11-12.000 fod MSL for at kom
me over toppen på Sierra Ne
vada, der rejser sig godt og 
vel 5-6.000 fod over Douglas 
County. 

Jeg sad undervejs og for
klarede HOD en hel masse 
om Cessna'ens "uoverskue
ligt" mange håndtag og knap
per og indførte ham stort set 
100% i motorflyvningens 
mystik. Vi havde en mægtig 
fin og flot tur i bjergene og 
landede en times tid senere. 

Inde i Soar Mindens byg
ning spurgte Tony Sabino ven
ligt, om vi havde haft en god 
tur. 

- Jo tak, svarede jeg, og 
så fik HOD jo også prøvet at 
motorflyve. 

Tony fortalte mig let grinen
de, at det nu ikke var helt før
ste gang, HOD havde fløjet 
motorfly. Han var flyver-es fra 
Anden Verdenskrig, hvor han 
fløj P-38 Lightning, og senere 
fløj han passagerfly, bl. a. 
Boeing 707. 

Igen en af de her gamle 
gubber med flere tusinde 
flyvetimer! Og her havde jeg i 
en time forsøgt at få ham til at 
forstå nogle af de mest ele
mentære og basale forhold 
omkring det at bevæge sig i 
lufthavet i en Cessna 150! 

Æv, bommert nummer jeg 
ved ikke hvad! 

To iltsystemer 

På min tredie dag i Nevada, 
nemlig torsdag d. 30. decem
ber 1993, stod der en kold, 
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Sierra Nevada. 

kold vind lige ind i ansigtet på 
mig , da jeg om morgenen 
åbnede dø ren til mit motelvæ
relse for at køre ud på Douglas 
County Airport. 

Ude på Douglas County 
var Tony og hans stab allerede 
i fuldt sving; de regnede nem
lig med bølger op ad formid
dagen. En kraftig jetstrøm 
sendte masser af luft næsten 
vinkelret ind på Sierra Neva
da. Vinden var jævn med no
genlunde samme styrke og 
retning op i højden, så det teg
nede godt. 

DG-300'ren var trukket ud 
til banen, og jeg skulle bare 
gøre mig selv klar til flyvnin
gen. Resten tog Soar Min
dens stab sig af. LS4'ren stod 
endnu i transportvogn, så jeg 
var nødt til flyve DG'en, hvis 
det skulle gå hurtigt. 

Den havde dog kun et 
continous flow iltsystem, som 
kun er anvendeligt op til om
kring 20-25.000 fod og var 
indtil da egentlig kun blevet 
brugt til termikflyvning. 

Termikken i Nevada gårom 
sommeren ofte op til omkring 
18.000 fod; derfor var conti
nous flow systemet godt nok 
til det brug. Over 20-25.000 
fod bør man anvende et di/u
ter demand iltsystem, som 
øger ilttilførslen efterhånden, 
som man kommer længere op 
og iltkoncentrationen falder. 

Men denne dag forventede 
man ikke den helt kraftige 
bølgeaktivitet, så continous 
flowsystemet skulle kunne slå 
til. 

Første forsøg 

Klar til at komme afsted blev 
jeg i en golfbil kørt ud til flyet 
og skulle bare springe om
bord, spænde mig fast og stik
ke tommelfingeren i vejret, og 
så var jeg sendt afsted. 

Jeg insisterede dog på at 
få lov til at lave et dagligt efter
syn på flyet først, men var så 
også klar. Vinden var kraftig 
og stødende nede på flyve
pladsen - og så var den lige 
på tværs! 

Siddende i DG'en blev jeg 
skubbet ud på banen, og flyet 
blev parkeret næsten helt ude 
ved banekanten i vindsiden. 
Pawneen kørte i stilling på 
centerlinien, og der blev kob
let. 

Jeg holdt således en 1 O 
meter til venstre for slæbeflyet 
og havde plads til at glide 
(,,skøjte" er nok i virkeligheden 
et bedre udtryk) ind bag Paw
neen efterhånden som vi kør
te ned ad banen. 

Og det virkede! Men, tak 
for kaffe, sikke et slæb!!! Efter 
at vi begge var kommet af 
banen og lå med en vindkor
rektion på ca. 30 grader, røg 
vi ind i en god gang turbulens. 

Så kan det nok være, at 
DG'ens luftkaptajn fik noget 
at bestille. Jeg gik med det 
samme over på 100% ilt for 
at klare hjernen så meget, 
som det nu var muligt. 

Jeg var halvt forberedt på, 
at det nok kunne gå hen og 
blive lidt a la rutschebanen på 
Bakken og havde da også 
strammet selerne, så de var 
lige ved at give mig blodud
trækninger. Men det her var 

heftigt; jeg røg rundt i styre
huset og fandt steder i DG'en, 
som jeg ikke havde forestillet 
mig kunne rumme et menne
ske! 

På et tidspunkt er jeg på 
vej ud gennem hooden og er 
lige ved at trække håndtaget 
af styrepinden; det er rent 
faktisk halvt oppe! 

Da jeg syntes, at nu var det 
sjove ved svæveflyvning be
gyndt at aftage lidt, røg vi plud
selig ind i rotoren, og jeg kun
ne ligefrem se svedperlerne 
trække kondensstriber, når de 
sprang fra min pande! 

I 8.500 fod MSL hoppede 
jeg af i rotoren i noget vildt 
uroligt, men markant stig. Jeg 
smuttede med op i omkring 
9.000 fod MSL og skulle så 
have lavet et bette mærke på 
barogrammet, et såkaldt 
"notch". Jeg trak bremser og 
gik ned i 8.500 fod og kørte 
dem så ind igen. 

Nu var det meningen, at jeg 
skulle blive dernede i et minuts 
tid ... men nu var stiget for
svundet; pist væk og jeg fandt 
det aldrig igen, selvom jeg 
virkelig gjorde et ihærdigt 
forsøg. 

Til sidst måtte jeg erkende 
at kampen var slut, og jeg igen 
måtte ned og bide i betonen 
på Douglas County. 

Bølgen var der 

Det var ikke så meget det, at 
skulle ned og have en ny start 
og af med flere dollars. Næh, 
det var værre at skulle have 
endnu et af disse hersens 
rodeoflyslæb! 

Nå, men prøves skulle det, 
og denne gang tog jeg slæbet 
hele vejen op til 9.700 fod 
MSL, før jeg hoppede af Paw
neen. 

Jeg kunne mærke, at bøl
gen var der: variometeret vi
ste et roligt og stabilt stig, og 
luften føltes helt rolig. Jeg trak 
igen bremser, røg nedenud af 
bølgen og ned i rotoren. Jeg 
blev i 9.000 fod et stykke tid, 
kørte bremserne ind igen og 
kunne nu stige i rotoren og lidt 
senere igen få kontakt med 
bølgen. 

Variometeret gik i top, så 
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det steg altså mere end 10 
knob! Jeg fandt ud af, at jeg 
bare skulle ligge og flyve 
mellem 47 og 53 knob, så 
kunne jeg få variometeret til 
at vise mest muligt og altså 
ligge det bedste sted i bølgen. 
Vinden var så kraftig, at jeg 
med snuden op i den kunne 
parkere DG'en over det sam
me sted på jorden. 

Det var en helt fin og mun
ter fornemmelse at sidde over 
det samme punkt og bare lade 
sig føre til himmels. Højde
måleren drejede støt og roligt, 
omend variometeret ganske 
langsomt viste mindre og 
mindre. Stiget var roligt og i 
20.000 fod stadig pænt kraf
tigt; omkring 6 knob. 

Når man i USA kommer op 
i 18.000 fod MSL, begynder 
der et luftrum klasse A, som 
erfarbeholdt IFR-flyvning. Det 
problem er løst ved, at Oak
land Center i San Francisco 
giver et område frit til svævefly 
og leder al IFR-trafik udenom. 
Dette såkaldte "vindue" blev 
åbnet, og vi kunne stige op 
over de 18.000 fod, dog ikke 
højere end 35.000 fod! 

Frøs Ikke 

Bølgen var ikke markeret med 
en lenticularis, og solen kunne 
således skinne uhindret ind i 
cockpittet på DG300'ren. På 
grund af DG'ens store hood 
blev både min krop, ben og -
hvad der måske er mest 
vigtigt - fødder badet i sol. 
Derfor frøs jeg heller ikke på 
noget tidspunkt af turen, som 
endte i en temperatur på - 35 
graderC! 

Fra omkring 20.000 fod 
begyndte jeg at holde øje med 
nogle af de symptomer, man 
kan opleve som følge af 
begyndende iltmangel; noget 
vi havde fået undervisning i 
på helikopterskolen. 

Iltmangel er farligt på den 
måde, at man ikke selv op
dager det, når det er for sent. 
Men hvis man kender de 
symptomer, der går forud, kan 
man undgå de alvorlige følger 
af iltmangel. I omkring 25.000 
fod kan man kun fungere i 1-2 
minutter uden ilt, før man be-
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svimer, så det er absolut ikke 
noget man skal spøge med! 

Oppe i cirka 22.000 fod be
gyndte der at danne sig is ind
vendig på hooden, og i 25.000 
fod var hooden stort set helt 
umulig at se igennem. Der var 
kun nogle tynde isfri striber, 
lavet af friskluftsdyserne i 
hoodrammen, og så kunne 
jeg selvfølgelig også se ud 
gennem det lille vindue i siden. 
Men jeg havde hele tiden en 
god fornemmelse af horison
ten, så det var ikke noget, der 
gav særlige problemer. 

Symptomer på iltmangel 

Et sted mellem 20 og 25.000 
fod mente jeg at fornemme 
nogle af symptomerne på 
begyndende iltmangel, nemlig 
en slags kløen og kriblen i 
huden, så jeg besluttede mig 
for under alle omstændighe
der at stoppe elevator-turen i 
27.500 fod MSL. Så vidste jeg 
også, at min højde-diamant 
var sikkert i hus. 

De sidste 15-20 minutter 
sad jeg egentligt kun og 
iagttog for mig selv for at se, 
om iltmanglen tog til. I slut
højden 27.500 fod syntes jeg 
at have både tunnelsyn og blå 
negle, og at jeg måtte sidde 
og hive efter vejret, så jeg trak 
bremser og begyndte den 
lange vej ned igen. 

En anden ting man skal 
være opmærksom på ved 
flyvning i stor højde er at flut
terhastigheden på svævefly 
falder. I 25.000 fod er max. fly
vehastighed ofte 70-90 km/t 

lavere end ved jordoverfladen, 
så man kan ikke bare dykke 
fart på for at komme hurtigt 
ned. 

Da jeg igen var nede i 
20.000 fod, var isen på inder
siden af hooden forsvundet og 
med diamanten i hus var det 
nu tid at nyde den helt fantas
tiske udsigt. Jeg fik fisket mit 
kamera frem og gjort det klar 
til skud. 

Jeg sad og hyggede mig 
vældigt, styrede med venstre 
hånd og knipsede løs med 
den højre, men var imidlertid 
kommet ud af bølgen, og 
mens jeg var mægtig optaget 
af at få de bedste skud i 
kassen, drev jeg østpå med 
den iøvrigt meget kraftige 
vind. 

Stod stille over jorden 

En hel film senere og nede i 
13.000 fod opdagede jeg, at 
jeg nu lå omkring 25 kilometer 
fra Douglas County Airport. 
Jeg måtte vist hellere vende 
snuden mod vest og se at 
komme lidt tættere på plad
sen. Det gjorde jeg så, men 
kun for at finde ud af, at jeg 
stod stille over jorden og det 
eneste, der forandrede sig, 
var min højde • og den blev 
mindre! 

Pinden blev skubbet lidt 
frem og så lidt mere, og til sidst 
fløj jeg små 200 km/t for bare 
at få jorden til at flytte sig un
der mig. Jeg havde en for
nemmelse af, at jeg satte 
uforholdsmæssigt meget 
højde til for at komme fremad. 

Artiklens forfatter ved DG-300'eren. 

Alligevel kom jeg tilbage til 
Douglas County i omkring 
3.500 fod over pladsen og 
havde højde nok til at fejre min 
diamant med et par loops og 
en serie lazyeights. 

Nede i et par tusinde fod 
over pladsen fik jeg lokaliseret 
vindposen og kunne se, at 
vinden ved jorden stadig var 
kraftig og på tværs af bane 
34. Jeg besluttede mig derfor 
for at lande på en tværbane, 
som godt nok blev brugt til 
parkering af Soar Mindens 
svævefly i dens vestlige halv
del. Men der var stadig ca. 
2.500 fod bane tilovers og un
der min checkstart havde Joe 
Rasymas fortalt, at det var ok 
at bruge tværbanen, hvis der 
var kraftig vind fra omkring 
vest. 

Jeg fik mig placeret i lan
dingsrunden med en pæn høj 
indflyvningshastighed, henset 
til den kraftige og turbulente 
vind. 

Landingen forløb uden 
problemer og med et afløb på 
omkring 100 m uden brug af 
bremser. 

To timers flyvning var over
stået og jeg kunne stige ud af 
den stadig meget kolde DG-
300. 

Det var to timers flyvning, 
hvor jeg havde været oppe og 
vende 27.500 fod (8.382 m) 
og hvor jeg havde haft en flot 
og betagende udsigt over 
Sierra Nevada, Lake Tahoe og 
Nevadas ørken. 

Prøvet af 

Men det havde også været to 
timers flyvning, hvor jeg følte 
at jeg var blevet prøvet noget 
af. 

Var jeg i god nok træning 
til flyslæb i kraftig vind/rotor? 

Ville is på hooden blive et 
alvorligt problem? 

Kunne jeg nå hjem til plad
sen, da jeg var 25 km derfra i 
13.000 fod? 

Fik jeg ilt nok i 25.000 fod? 
Bølgeflyvning - især når 

bølgen er meget kraftig - er 
så forskellig fra den form for 
svæveflyvning, vi er vant til. 
Derfor bliver man præsenteret .... 
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for anderledes forhold at flyve 
under, som kræver stor agt
pågivenhed og brug af almin
delig sund fornuft. 

På denne og nogle af de 
andre flyvninger blev jeg man
ge oplevelser og erfaringer ri
gere og alt i alt havde turen til 
Nevada været meget vellyk
ket. Og på trods af lidt halv
dårlige odds med hensyn til 
overhovedet atfå fløjet bølger, 
lykkedes det alligevel at få en 
diamant-højde. 

DG-300'eren står kold, men 
fattet på jorden efter en tur 
oppe i 27.000' MSL. 

DEBAT 

Til lykke til Ole Didriksen med 
Tissandier diplomet. Meget 
velfortjent, specielt når man 
tænker på hans indsats for fly
vesikkerheden inden for svæ
veflyvningen såvel nationalt 
som internationalt. 

Et af de mange værktøjer, 
Ole har brugt, har klubberne 
lige fået i hænde, nemlig hit
listen, et ord, som Ole selv kal
der misvisende. Selv mener 
jeg nu, at hvis det oversættes 
til flyverjysk (hitlisQ, så er be
tegnelsen meget rammende 
(undskyld). 

Hitlisten bør være et af de 
vigtigste værktøjer i klubber
nes opfølgende flysikarbejde 
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S AR MINDEN - DIAMANT HØJDE 

D.io 30 d..-n!ler. 1993 
Pilot Lara S.hr9nz Chtlsten 
Fly DG-300 N70644 
Barograf ; Wlntar 44272 
Obaervatar H Clarke 

HØJDEVINDING 
18.500ft 
5.&IOm 

DOUGLAS COUNTY AIRPORT, NEVADA, USA 

Afvikling af VM 
- selvfølgelig gradueret efter, 
hvor man ligger på listen! Så 
tak for den. 

Ovenstående indsats kan 
dog næsten synes forgæves, 
når man læser Edvin Thom
sens beretning i december 
1994 udgaven af FLYV om 
den internationale svæveflyv
nings (IGC) accept af afvik
lingen af verdensmesterska
berne. 

Citat: 
Atter andre berettede om 

en flyvning til et vendepunkt 
langt mod nord, hvor de sidste 
100 km blev fløjet over 8/8 
skyer og med bjerge neden
under. De var nu heller ikke 
begejstrede for situationen. 

Citat slut!! 

Det er vist Mogens Han
sen, der har opfundet følgen
de: 

I svæveflyvningen gælder 
det om at have tre ting: fart, 
højde og gode ideer. Falder 
en af tingene væk, flyver man 
ind i problemer. 

Når jeg læser om de vold
somme vejrforhold, Edvin har 
oplevet og så igen læser oven
stående citat, bliver jeg rystet. 
Hvad hvis man var fløjet ind I 
disse ekstreme vejrforhold i 
8/8 skyer med bjerge neden
under?? Her har man, takket 
være det sikkert udmærkede 
GPS system, fløjet sig ind i 
en situation, hvor der vist kun 
er et enkelt af Mogens' punk
ter tilbage, hvis noget over
hovedet. 

Gad vide, om det var den 
Internationale svæveflyvnings 
intentioner med GPS? 

Hvis det er tilfældet, vil jeg 
foreslå, at fly, der anvender 
GPS, ikke kan forsikres i GF. 

Jeg er heller ikke sikker på, 
at ovenstående flyvninger føl
ger den målsætning i Unio
nens uddannelse, der siger, 
at uddannelsen skal gennem
føres med en sikkerhed for 
personer og materiel, som er 
acceptabel for Dansk Svæve
flyver Union, og som sikrer 
svæveflyvningens omdøm
me. 

Foruden flyvningen blev 
det også til hyggelige stunder 
sammen med andre svæve
flyvere, besøg på Nevadas 
ældste bar, lækker mad på go
de restauranter, nytårsaften 
på casino, sigt-seeing oppe i 
bjergene og så videre. 

Som afslutning på et langt 
ophold i USA var min uge i 
Nevada en god måde at sæt
te et punktum på .. ! 

• 

Hvad siger Team Danmark 
til at støtte konkurrencer, der 
afvikles under forhold, der kan 
udvikle sig til en katastrofe? 

Jan Andersens smertelige 
erfaringer med at "blive skyllet 
ud af himlen" viser det ganske 
tydeligt. Hans personlige be
retning om sit havari indike
rer, at han hele tiden havde to 
af Mogens Hansens punkter 
med og ikke mindst fløj der
efter. Alligevel var han så tæt 
på at blive dræbt som man 
næsten kan komme. 

Læs det lige igen - Jan An
dersen var nær ved at blive 
dræbt!! 

Er bjerge stedet, hvor ver
densmesterskaber skal afhol
des? Hvis det er, skal Dansk 
Svæveflyvning så deltage? 

Udover Klaus Holighaus, 
der blev dræbt i alperne i år, 
hvor mange har ellers mistet 
livet i bjerge? Hvordan er ha
variraten i bjergrige terræner? 

Uanset hvor mange smar
te instrumenter, der stoppes 
ind i flyene, så er det kun hjæl
pemidler. De mest elemen
tære grundprincipper, herun
der den sunde fornuft, er sta
digvæk gældende! 

Mogens Bringø 
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Første danske F-16 gennem MLU 
Den 21. december stod den 
første danske F-16 klar på 
Lockheed-fabrikkerne i USA 
efter den gennemgribende 
modernisering, der er blevet 
kendt som Mid-Life Update 
(MLU), fortæller FOV Nyheds
brev. 

Dette første fly er prototy
pen for de 66 danske F-16, 
som i de kommende år frem 
til år 2001 skal gennem denne 
modernisering på Hoved
værksted Aalborg. Man reg
ner med, at flyene derefter 
ikke blot vil kunne holde, men 
også være fuldt på højde med 
andre typer af kampfly frem 
til engang mellem år 2010 og 
2015. 

Udviklingen af modernise
ringsprogrammet er sket i 
samarbejde med flyvevåbne
ne i Holland, Belgien, Norge 
og USA, og det drejer sig tørst 
og fremmest om flyenes 
elektroniske systemer. Flyet i 
USA skal nu gennem en ræk
ke prøver, inden det kan gå 
på vingerne formodentlig til 
maj. Derefter går man til efter
året i hvert af samarbejdslan
dene i gang med at installere 
de nye komponenter i en F-
16, og efter at have udvekslet 
erfaringer og eventuelle ideer 
til yderligere forbedringer går 
man så den 1. november 1996 
i gang med det egentlige 
ombygningsprogram, hvor 
der vil blive taget otte af de 
danske fly under behandling 
ad gangen i Aalborg. 

Det er som nævnt primært 
flyenes elektronik, der skal for
bedres. Blandt andet skal de 
have et nyt satellit-navigati
onssystem, der kan oplyse 
om flyenes egen position med 
15 meters nøjagtighed. Flye
ne får også nye hovedcom
putere, der bl.a. kan hente 
radarbilleder fra andre venligt
sindede fly som fx de store E-
3 AWACS radarfly. Og sam
men med det nye navigations
system gør com-puterne det 
muligt for piloterne at operere 
helt ned i egentlig trætophøj
de, da computerne indeholder 
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På Farnborough '94 præsenterede Lockheed denne simulator, 
der gav et godt indtryk af de mange forbedringer i det nye MLU
cockpit. (Foto:Aa-N) 

detaljerede oplysninger om 
terrænforhold og hindringer 
over det meste af verden. 
Systemet er så nøjagtigt, at 
f.eks. alle høje skorstene og 
bakkerne i det danske land
skab er registreret i databan
ken, så piloterne kan blive ad
varet i tide, hvis flyvehøjden 
er for lav til at undgå fx en 
skorsten. 

Det er i cockpittet, at man 
tydeligst vil bemærke ændrin
gerne. Her bliver instrumen
teringen væsentligt forenklet, 
bl.a. ved at der installeres far
veskærme, som erstatter de 
fleste af de nuværende viser
instrumenter, og hvor piloter
ne kan hente et væld af oplys-

ninger frem, og - hvad der er 
meget væsentligt - de kan 
nøjes med lige præcis de 
oplysninger, der er behov for 
i en given situation, hvad der 
gør det langt mere over
skueligt og giver et bedre 
grundlag for at træffe hurtige 
og vigtige beslutninger. 

Også flyenes radarsyste
mer bliver opdateret, så de 
kan række længere og give 
flere oplysninger, og det bliver 
meget nemmere at kende for
skel på egne og fjendtlige fly, 
og opdateringen gør det 
desuden muligt at affyre op til 
seks langtrækkende missiler 
mod forskellige mål på en 
gang. 

Nye missiler 

Der er nu truffet beslutning om 
anskaffelse af nye luftfor
svarsmissiler til de danske F-
16, fortæller FOV Nyheds
brev. I første omgang bliver 
der indkøbt ca. 40 såkaldte 
Advanced Medium Range Air 
to Air Missiles (AMRAAM) 
med det tilhørende affyrings
udstyr til montering på flyene. 
Prisen bliver på omkring 163 
mio kr. 

Denne anskaffelse er ikke 
egentlig et led i MLU . De 
danske F-16 fly kan nemlig 
allerede i dag anvende AM
RAAM, men med MLU-mulig
heden for engagering af flere 
mål samtidig vil deres anven
delighed blive endnu større. 

AMRAAM rækker meget 
længere end Flyvevåbnets 
nuværende Sidewinder missi
ler, og i modsætning til disse, 
der er varmesøgende, er de 
nye missiler radarsøgende, 
hvilket vil sige, at piloten 
fastlåser et mål på missilets 
egen indbyggede radar, hvor
efter missilet selv finder frem 
til det. Det betyder, at målene 
kan opsøges på væsentlig 
længere afstand, og det øger 
naturligvis sikkerheden både 
for pilot og fly. 

At AMRAAM byder på dis
se bedre muligheder for at en
gagere fjendtlige fly, er ikke 
alene en stor operationel 
fordel, men det har også stor 
betydning for piloten rent psy
kisk, at han ikke skal så tæt 
på fjenden for at nedkæmpe 
ham. 

De første af de nye missi
ler bliver leveret i 1997, men 
det er ikke sådan, at man -
efterhånden som de bliver le
veret - vil udfase Sidewinder
missilerne, for de er fortsat 
særdeles effektive våben på 
korte distancer. 

• 

F-16 under en AMRAAM
prøveaffyring. 
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Måneskinnskvadronene 
(fortsat fra nr. 1) 

Av Sverre Helgesen 

Under det kaoset som rådde 
i luften og på bakken de første 
dagene etter landstignigen i 
Normandie ble Lysanderne 
holdt tilbake. De hadde gjort 
sin jobb - foreløpig. 

De første fire ukene etter 
D-dagen den 6te juni ble 
framrykningen hemmet av 
uvanlig dårlige værforhold, 
men mens kritikerne ble sta
dig mer høyrøstet, fortsatte 
Montgomery å bygge opp 
sine styrker i samsvar med 
prinsippet om alltid å operere 
ut fra en trygg base. 

Først den ?de juli satte han 
inn det avgjørende angrep 
mot Caen. 

Denne dagen ble Per Hy
sing-Dahl på Tempsford bedt 
om å være med på en dob
beltoperasjon for å landsatte 
6 agenter med utstyr på en 
landingsplass sør for Loire, 
ved dennes bielv Indre. 

Hæren og luftfartsministe
riet hadde gjort en avtale om 
visse korridorer for egne fly, 
og en av disse førte rett syd 
over det allierte brohodet ved 
Caen, nærmere bestemt ved 
Cabourg der det uforklarlige 
lyset hadde ledet måneskinns
lysene på rett vei helt siden 
1942. 

Motorhavari 

Hysing-Dahl sier at han ikke 
var særlig begeistret for opp
draget. Hele kanalen vrimlet 
av marinefartøyer, og det ble 
sagt i Royal Air Force at 
"marinen skjøt først og spurte 
etterpå". Med sitt kjennskap 
til den heksegryten Norman
die var i disse første ukene 
av invasjonen, hadde han 
vanskelig for å tro at hærens 
luftvern-artillerister var mer 
nøye enn marinens folk når 
det gjaldt en så "luftig" korri
dor. 
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Lysander-fly fra en af »Special Duty«-skvadronene. 

Det skulle dalbgså bliden 
dagen alt gikk galt. I den friske 
vinden var imidlertid Lysan
der' en "K-King" i luften etter 
å ha brukt bare en fjerdedel 
av banen. Men rett etter 
avgang begynte motoren 
plutselig å hoste, og det var 
bare å lande rette fram. Enda 
godt at det skjedde før de var 
ute over kanalen. 

De hadde heldigvis et re
servefly - "N-Nuts" i bered
skap på plassen og man gikk 
i gang med å flytte passasjerer 
og utstyr over i det andre flyet. 
Alt dette tok tid, og Per var 
omtrent en halvtime etter den 
andre Lysander'en før han var 
i luften og kunne sette kursen 
utover kanalen og mat Ca
bourg. 

Det glimtet stadig i eksplo
sjoner nede på bakken, og 

store fallskjærmlys hang som 
blendende soler i luften. 

- Vi kunne ha lest en avis i 
cockpiten, så lyst var det, sier 
han. 

Men Lysanderen kom den 
.,riktige" veien gjennom korr
idoren og ingen skudd ble 
løsnet etter flyet. 

Over målet? 

Men så slutter mørket seg om 
dem og kursen - 165 grader -
kan sattes. Han har ca. 45 
minutters flyging foran seg til 
det utpekte landingsstedet. 
Den mørke flyet stryker lavt 
over skag og mark, men 
skylaget tykner til. Han finner 
likevel Loire og den lille byen 
Blois der han hadde vært på 
oppdrag tidligere uten van
skeligheter. 

- Det var merkelig hvor lett 
det var å se skillet mellom land 
og vann fra luften, skriver han. 
Han sirkler byen en gang og 
setter kursen for målet ved 
elven Indre. Så langt hadde 
det gått bra. Det går noen 
minutter og han venter å se 
lys på bakken. 

For han må vel være over 
målet? 

Men ingenlys.Hantaren 
sving langs elven. Leter, spei
der - men nei. 20 minutter går 
uten resultat. Mørket blir 
stadig tettere og det blir van
skelig å kartlese. Hva har 
skjedd? Har "mottagelsesko
miteen" gitt opp å vente etter 
at det første flyet ble ekspe
dert? Hadde de ikke fått kode
meldin gen gjennom BBC, 
eller hadde de bl itt tatt av 
tyskerne? Han tør ikke bruke 
radioen for å kalle opp det 
andre flyet. Her er ikke mer å 
gjøre. 

Reaksjonen er sterk hos 
franskmennene da de skjøn
ner det bærer nordover igjen. 

Over slagmarkene 

Per får et glimt av Loire før 
mitraljøserog maskinkanoner 
spyr ut projektiler etter Lysan
der'en. Han har kommer for 
langt vest, mot byen Tour, men 
han flyr lavt og før skytterne 
får siktet seg inn på nytt er 
maskinen vekk bak tretoppe
ne. 

- Midtveis mellom Loire og 
kysten , på 50 til 60 miles 
avstand ser jeg det rødlige 
lyset fra slagmarkene i Nor
mandie, fortsetter Hysing
Dahl. Et sammenhengende 
belte av branner vokser fram 
av mørket foran, et fyrverkeri 
av eksplosjoner og glimtende 
lyskuler. Ustanselig flammer 
det opp i hissige utbrudd så 
langt han kan se. Nå flyr han 
på nordlig kurs i 8.000 fots 
høyde. 

Månen ligger bak et sky
teppe, og etter å ha stirret på 
ildhavet foran seg er han 
halveis blendet, og kan van-
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skelig se noe av terrenget 
gjennom mørket under seg. 
En stor brann lyser fremme 
på babord. Det må være 
Caen. Luftkorridoren der han 
skulle ha "fritt leide" ligger like 
øst for byen. 

Gjennom revnene i skyde
kket ser han den lysere kyst-
1 i njen, og fra den høyden 
virker det bare som om det er 
noen meter til han har reddet 
seg ut over kanalen. 

- Det gjø r godt å få det hvite 
skyteppet trukket over bran
nene - det gir en følelse av 
dekning, fortsetter Per. 

Ramt af luftskyts 

Da eksploderer den første 
granaten under flyet med et 
dumpt knall. 

Det er tungt luftvern som 
planter ildblomster rundt flyet. 
Sur krutt røykrøyk trenger 
med et inn i cockpiten. Ltn. 
Hysing-Dahl skyver stikka 
raskt fremover og stuper ned 
gjennom skydekket, men 
granatene følger etter med 
uhyggelig presisjon. 

Han kaster Lysander'en fra 
side til side og kommer ut 
under skyene, bare for å bli 
fanget inn i kjeglen fra søke
lysene - som holder ham fast. 

Håpløshet blander seg 
med redsel. Granatene må 
komme fra radar-styrte kano
ner ten ker han. Flyet får ingen 
direkte treff, men skuren av 
granatsplinter er nok til å stop
pe maskinen fra 161 de sqdr. 
Balanseroret på babord vinge 
er revet i filler og virker ikke. 
Smøreolje-tanken bak flyge
ren er gjennomhullet. Den 
varme, sleipe oljen spruter 
utover cockpiten og renner 
nedover ryggen til Per Hysing
Dahl. 

Så plutselig er han klar av 
kanonaden. 

Han forsøker å kalla opp 
Postgirl i England for å melde 
fra, men radioen er knust. 

Han regner med at moto
ren kan holde det gående et 
par minutter uten smøreolje. 
Så vil det være stopp. Fransk
mennene bak i flyet har ingen 
fallskjærmer. Bare en nødlan
ding kan nå redde dem alle. 

JAN. 95 

Klokken 0130 nødlandede Per 
Hysing-Dahl i Kanalen. 
Næsten samtidig blev Georg 
Bush skudt ned i Stillehavet. 
Da de mange år senere 
mødtes, kunne de snakke 
flyvning i timevis. 

Ned I Kanalen 

A forsøke en slik innenfor det 
allierte brohodet i mørke og 
under ild fra luftskytset ville 
være håpløst. Det må bli sjø
en. Men å lande et fly med et 
høyt, fast understel! i sjøen ble 
sett på som omtrent like 
håpløst, fordi det nesten sik
kert ville slå kollbøtte når hju
lene tok vannflaten, men kun
ne han greie å få halen nedi 
først - så kanskje. Men først 

gjaldt det å bli kvitt cockpit
dekslene både foran og bak. 

Per Hysing-Dahl fikk flyet 
ned. Det satte "bukkebein" og 
franskmennene ble slengt 20-
30 meter gjennom luften, men 
flyet slo ikke rundt. Han frigjor
de seg fra selen, kom sag ut 
og fikk blåst opp gummibåten 
(som bare var en-manns) og 
padlet bort til franskmennene. 
Tynget ned av sine tykke vin
terfrakker holdt de på drukne. 
En av dem forsvant i bølgene 
av kulde og sjokk. Klokken 
viste da 0130. 

Da de første spe de sol
strålene streifet sjøen ble de 
reddet av et amerikansk pa
truljefartøy. En franskmann til 
døde ombord i fartøyet. 

Omtrent samtidig ble et 

amerikansk jagerfly skutt ned 
over Stillehavet på den andre 
siden av jordkloden, og piloten 
ble reddet på omtrent samme 
måten. 

Flygeren het George Bush. 
De to skulle møtes da Bush 

var blitt visepresident, Hysing
Dahl Stortingspresident. De 
ble sittende å prate flyging i 
timevis. 

Atter til Frankrike 

Per Hysing-Dahl ble senere 
tildelt den franske 11Croix de 
Guerre avec Palme" for sin 
nødlanding i forsøket på å 
redde de franske agentene 
istedetfor å benytte seg av sin 
egen fallskjærm, samt for de 
risikotyllte nattlige flygingene 
til de okkuperte Frankrike. 

Med sin store erfaring på 
firemotors fly fikk Per Hysing
Dahl tilbud om å begynne i 
DNL (SAS) etter krigen, men 
han mente at nå fikk det være 
nok - og valget fait altså på 
politikken. 

I 1965 reiste han til Blois i 
Frankrike, og hilste på noen 
av karene i Maquisen, bl.a. 
sjefen for "mottagelseskomi
teene" i Loire-området som i 
sin bil kjørte Hysing-Dahl med 
familie rundt til de forskjellige 
landingsplassene han hadde 
benyttet, og som han nå fikk 
se i fullt dagslys. • 
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11th WORLD PRECISION FLYING 
CHAMPIONSHIP 

CZECH REPUBLIC 
KARLOVY VARV 

1994 

Vi mødtes på Padborg Flyve
plads den 19. juli kl. 1045, 
Dagmar Theilgaard, Lago 
Laumark-Møller, Johannes 
Slot og undertegnede. Foran 
stod OY-BLI og OY-DTS 
kampklare og velpakkede til 
nogle dages eventyr i det 
tjekkiske, kun ca. fire en halv 
times flyvning borte med 
mellemlanding i Braunsch
weig for indtagelse af brænd
stof - og lidt kød til os men
neskelige væsener. 

En flyinteresseret - og A
certifikatindehaver - fra Sjæl
land var blevet fragtet over til 
EKPB, Ann-Mette Juul-Jensen. 
Hun skulle flyve med Dagmar 
i BLI og jeg med Lago i DTS. 
Johannes ville pr. bil sammen 
med to venner komme med 
vor resterende bagage - deri
blandt vort fine tøj. 

Efter at have sagt farvel til 
vore kære startede vi sydover 
for at erobre guld og erfarin
ger i præcisionsflyvning på 
verdensklasseplan! Vi ville 
ankomme i god tid for at væn
ne os til de fremmede forhold, 
inden konkurrencen startede 
i den følgende uge. Ikke 
engang Voldborgs spådom
me om tordenvejr på ruten 
kunne stoppe os! 

Mellemlanding i 
Altenburg 

I Braunschweig tankede vi 
flyene med dyr, tysk benzin 
og os selv med en svine
st(r)eg. En opringning til en 
tysk meteorolog røbede, at 
han var enig med Voldborg, 
hvorfor vi ændrede vores 
næste destination til Alten
burg i det gamle Østtyskland 
nord for bjergene med tor
denvejret. 

Det er en gammel militær
flyveplads, nu privatejet og 
under kraftig renovering. 
Efter god modtagelse fik vi 
flyene anbragt i en kæmpe
hangar og os selv bragt til 
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11. verdensmesterskab 
i præcisionsflyvning 
Karlovy Vary, Tjekkiet 

Oplevet og fortalt af holdleder Mogens Thaagaard. 

byen. Vi indlogerede os på 
Parkhotel Altenburg, nyreno
veret med Grohe brusearma
tur og ægte marmor på gulve
ne til en ikke afskrækkende 
pris på 165 D-mark for dob
beltværelse incl. morgenmad 
og billet ti l hotellets natklub 
med en gratis drink. 

De resterende dagtimer 
benyttede vi til at bese byen. 
Det gav os et godt indtryk af, 
hvordan der havde set ud i det 
gamle Østtyskland og viste 
samtidig, hvordan der ville 
blive efter brug af millioner af 
D-mark og håndværkertimer. 
Vi så Trabanter og Wartbur-

gere stå side om side med 
BMW'er og Mercedes'er. 

En god nattesøvn senere 
kunne vi drage videre med ny
stemplede toldpapirer og en 
ny flyveplan på knæbrættet -
ifølge GPS'en kun 44 minut
ters flyvning fra Karlovy Vary, 
hvor der ventede os nogle 
dejlige dage med guld og ver
densberømmelse. 

Små T-shirts 

Vi blev modtaget, som var vi 
allerede verdensberømte: en 
blå minibus med blåt blink på 
taget tog imod os, vi fik anvist 

Det danske hold på trappen i Grandhotel Pupp. Forrest: Carl 
Erik Mikkelsen, Henning Vad, Dagmar Theilgaard, Lago Lau
mark-Møller. Bagest: Mogens Thaagaard, Johannes Slot og 
Vagn Jensen. 

nummererede pladser til fly
ene, hvor de blev tøjret. 

Vi blev i førnævnte bus 
transporteret til check in i luft
havnsbygningen, hvor otte 
svært bevæbnede betjente 
bar vore fire små, rødbede
farvede EU-pas til andre 
svært bevæbnede betjente i 
et lille kontor. 

Vi selv fik udleveret plastic
poser indeholdende navne
skilte, T-shirts, brochurer om 
Citroen biler(!) samt drik
kekande med VM-logo og 
program. Navneskiltene pas
sede fint, men det var mere, 
end man kunne sige om T
shirts'ene. Tjekkerne havde 
set Vagn Jensen og troede 
åbenbart, at han var den 
eneste dansker i størrelse XL 
- vore T-shirts var i størrelse 
medium og small. 

Programmmet viste sig 
senere at blive genstand for 
mange sjove kommentarer, 
ikke bare for sine unøjagtig
heder og skiftende brug af lo
kal tid og UTC, men også fordi 
det var underskrevet af Di rec
tor of competition og han hed 
Vladislav Panek - mistænke
ligt nær "panik". 

Nå, men vi fik set os lidt 
om, og da vi så, at alle andre 
deltagere blev modtaget på 
præcis samme måde som vi, 
blev vi enige om, at tjekkerne 
bare er lige så gæstfrie og 
herlige mennesker, som de 
gav udtryk for. 

Grandhotel Pupp 

Dagmar og Lago gik straks i 
gang med opvarmningen og 
tog ud på en orienteringstur. 
Vi havde medbragt et par 
ti lrettelagte navigationsture 
med fotos, som var blevet 
brugt det forrige år ved FAl
cup. 

Ann-Mette og jeg fik til op-
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Karlovy Vary Airport - her set 
fra højre medvind til bane 11. 
Lufthavnen ligger i 1984 fods 
højde. (Foto: Lago) 

gave at finde logi for resten af 
ugen. Vi havde først reserve
ret værelser på det dyre 
Grand Hotel Pupp i konkur
renceugen. Indtil da havde vi 
regnet med at kunne bo i hyt
ter på campingpladsen for 
enden af lufthavnen, men de 
var uden vand og derfor luk
kede. Som en akut løsning 
fandt vi værelser for en nat 
på Pension Amadeus i byen. 

Om aftenen ankom Johan
nes i sin bil med "overbaga
gen" og et par kasser Coca 
Colaer. 

Intens træning 

Resten af ugen var der intens 
træning - både i navigation og 
landinger. Og vore forhåb
ninger steg gradvist, som træ
ningen skred frem. Færre og 
færre fotos blev tilbage der
ude på ruterne, og elektro
nikken blev godt og grundigt 
testet i landingsfeltet. 

Piloterne, syntes jeg, var 
hurtige til at finde ud af de 
rigtige procedurer i den tynde 
luft, som nu engang er i 2.000 
fods højde og 30-35 graders 
varme. 
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Selv teammanagers selv
tillid voksede. Han fik ved 
selvsyn konstateret, at hans 
egne landingsfelter ved DM 
og NM var korrekt opmærket, 
selv om en international dom
mer havde væddet et par 
kasser humle på, at de ikke 
var efter reglerne. Så nu 
glædede jeg mig til at ind
kassere gevinsten i det gode 
øls hjemland. 

Team BP 

Det var blevet torsdag, hvor 
flere fra det danske team 
skulle ankomme, og det blev 
noget af en ankomst. Aldrig 
har jeg set en Piper læsset så 
godt! Først kravlede for
sædepassageren ud, så kom 
der nogle papkasser, så kom 
piloten (vores egen Vagn Jen
sen), så kom der flere kasser, 
så kom der en kuffert, og så 
kom Vagns kone, Elin, så flere 
kufferter, og til sidst kom der 
plastposer og papkasser og 
et enkelt kamera. 

Vagn havde sponsor-gaver 
og reklamer med fra Air BP 
og Danish Aerotech, så nu 
kunne vi indrette vort hoved
kvarter i et medbragt telt- ,,BP
teltet''. Vi havde efter megen 
parlamenteren fået lov at 
opstille det på selve flyve
pladsen, hvor deltagerne gik 

forbi hele dagen, og det var 
også et ideelt sted til opbeva
ring af flytasker m.v. Desuden 
virkede teltet som stander for 
Dannebrog og BP-flaget, og 
efterhånden som dagene gik, 
fik vi tilnavnet "Team BP". 

Hvad betyder acceptable? 

Søndag ankom de sidste fra 
vort hold: Carl Erik Mikkelsen, 
international dommer, med fru 

Gudrun, Henning Vad, dom
merobservatør, og fru Bente, 
JE-MA Jens og Hanne. 

Samtidig flyttede vi andre 
endelig ind på Grandhotel 
Pupp. Når jeg skriver endelig, 
er det fordi vi nu kunne være 
samlede på et sted. Lago 
havde boet ved flyvepladsen, 
Johannes og jeg havde i tre 
dage været indlogeret privat i 
en dejlig lejlighed mellem 
flyvepladsen og byen til en pris 
på 35 D-mark pr. døgn, og 
Dagmar boede allerede på 
Pupp. 

Der står i de internationale 
regler for afholdelse af den 
slags konkurrencer, at der 
skal være en rimelig indkvar
tering til acceptable priser. Jeg 
mener, at man bør finde ud 
af, hvad "acceptable" betyder. 

Landing eller navigation? 

De første to dage i konkur
renceugen var officielle træ
ningsdage, hvor både piloter, 
dommere, jury og arrangører 
blev testet. Den første dag 
blev der lavet 0-landinger af 
alle tre danske piloter, og den 
anden dag med navigations
tu rene lover de stadig for
bedringer. Vi lader nogle fotos 
og mærker ligge derude - til 
bedre tider. • 

»BP-teltet« rigges til med Danneborg under Vagn Jensens 
inspektion. (Foto: Lago) 
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Sidst på dagen var der lidt 
dårligt vejr og dårlig sigt - og 
turbulens, som absolut ikke 
var Dagmars livret, da hun 
havde problemer med venstre 
tommelfinger, som også skal 
bruges til at følge stregen på 
kortet. 

Vi ser med forventning 
imod den første, alvorlige kon
kurrencedag. Man hører og 
ser chefdommer og konkur
renceleder kraftigt diskutere, 
om der skal være landinger 
eller navigation den første 
dag. 

Konkurrenceleder og "vejr
manden" siger landinger pga 
dårligt vejr ude i området og 
hænger skilte op, som be
kendtgør landinger. Chef
dommeren kommer 10 skridt 
bagefter og river skiltene ned 
og skriver i stedet navigation. 

Vi tager ind på hotellet og 
venter til næste dag med at 
se, om der skal landes eller 
flyves. 

0 på lystavlen 

Onsdag bliver landingsdag, 
og det var dagen, hvor vi 
skulle hele følelsesregistret 
igennem. Johannes var under 
træningen ifølge mine notater 
nordisk mester og vort hold 
mellem de 4-5 bedste. For
ventningerne var derfor vok
set, og nu skulle vi til ek
samen. 

Dagmar var første dansker 
i ilden til normal motorlanding. 
Hun lod BLI sætte sig på + 9 
m - den var dyr! 

Nu begynder vindposen at 
dreje sig, og efter en halv 
times pause kan vi starte igen 
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Johannes, Dagmar og Lago - her iført sponsorjakkerne fra 
Danish Aerotech - diskuterer luftrummet over Tjekkiet. 

med modsat landingsretning. 
For første gang hele somme
ren er bane 29 i brug. 

Johannes er næste dan
sker med en flot + 3 m, men 
ak! en dommer havde obser
veret en "trepunkter'', og efter 
en mindre diskussion blandt 
dommerpanelet får han 150 
prikker oveni! 

Vi, som kender Johannes, 
kunne overhovedet ikke tro 
på, at han kunne lave en 
,,trepunkter", så vi ville se, 
hvad JE-MA Jens havde fået 
i video-kassen. Men desværre 
sidder hele juryen i synsfeltet, 
så vi kunne ikke se, hvor 
Johannes i DTS begik sine 
synder, og begyndte så småt 
at formulere en protest. 

I tredjesidste gruppe som 

OY-BLI og Lago rammer 0-
stregen. (Foto: Dagmar) 

(Foto: Carl Erik Mikkelsen) 

nr. fire flyver Lago på vej til 
sin første landing. 

Bingo! O på lystavlen. 

2x0 

Efter rigtig lang tid var alle de 
75 deltagere endeligt igennem 
den første af de fire landinger. 
Man besluttede nu at tage de 
to glidelandinger som touch 
and go. Dagmar+ 1 m og (suk) 
+ 40 m. Johannes {havde mis
tet koncentrationen efter sin 
dømte "trepunkter") blev no
teret for+ 16 og + 6 m. Lago 
kommer med noch einmal O 
og+ 2 m. 

Nu begyndte alle omkring 
os at regne og spekulere- der 
var nemlig kun en pilot mere 
med sammen antal straf
points (4) som Lago. 

Lago og jeg satte os langt 
væk fra de øvrige og læste 
reglerne igennem for at finde 
ud af, hvordan landingspo-

kalen skulle flyves - eller lan
des - hjem. 

Ganske enkel løsning: den 
anden, østrigeren Johan Gut
mann, som skulle først i luften, 
skulle bare kvaje sig lidt, og 
vor egen Lago blot gøre som 
hidtil! 

Reglerne siger, at har de 
to bedste lige mange straf
points, vinder den, som har 
bedste landing uden motor og 
flaps, altså 3. landing. 

Nu var der intet andet at 
gøre end at vente og se - og 
prøve at holde nerverne i ro. 
Pokalen kunne vi sagtens 
finde plads til på hjemvejen! 

Spændende til det sidste 

Sidste runde, motorlanding 
over forhindring. 

Gruppe 7: Dagmar+ 10 m, 
gruppe 8: Gutmann sætter 
stille og roligt sin 150'er på O -
førstepladsen er besat! 

Så må vi "nøjes" med en 
andenplads. Vi har 6 points at 
bruge af. Eller en tredjeplads; 
her er der 1 O points forspring 
(hele + 2 m eller - 1 m). 

Vi kan selv få lov at be
stemme. Lago ved, hvordan 
tingene står, og han går hen 
til BLI for den sidste landing. 

Men, åh guder! 6-7 fly er 
nu i landingsrunden ( der star
tes i den sidste runde landin
ger fra parallelbanen). 

Lago kan vi skimte langt 
ude på finale som nummer fi
re. Han forstyrres en del af en 
foranliggendes propelstrøm, og 
da han kommer nærmere fel
tet, kan man næsten se dug
gen på den indvendige side 
af forruden. 

Jeg tror desuden, at hans 
,,pumpeværk" kørte på høj
tryk, for de sidste få hundrede 
meter går det lidt op og ned, 
og så landes der på minus 2 
m (20 strafpoints, hoved
regning på stedet, delt 5. - 7. 
plads, godt klaret!). 

Jeg bliver revet ud af min 
halve "sejrsrus" ved, at over
dommeren råber i sin mega
fon abnormal!. 

Hva' f ..... , jeg stirrede blot 
på ,,- 2" og ser overhovedet 
ikke resten afforløbet, hvor BLI 
bumser og forlader arenaen ..... 
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En tung gang ned til stand 
19, hvor Lago og jeg går en Landingskonkurrencen: 
tur rundt om BLI, som ikke fat-
ter, hvorfor to voksne mænd 1. Gutmann Østrig 4 points 

går rundt med - vist nok - nogle 2. Marko Tyskland 10 -
tårer trillende ned ad kinderne 3. Wieczorek Polen 16 -
og prøver at overbevise hin- 4. Hjulstad Norge 18 -
anden om, at det var sgu da 5. Karlsson Sverige 24 -
spændende til det sidste! 50. Dagmar Danmark 158 -

Og så et udbrud af søn- 58. Johannes Danmark 290 -
derjyske gloser, som der vist 59. Lago Danmark 314 -
ikke findes tryksværte stærk 63. Strøm Norge 340 -

nok til at fæste på papir. 
(nordisk mester i Herning) 

(fortsættes i et senere nummer) 

Maersk Air 25 år 
I midten af 1960'erne begynd
te rederiet A.P. Møller for alvor 
at overveje at gå ind i luftfart. 
Da rederiet ikke driver passa
gertrafik, ville fragtflyvning 
have været et naturligt ar
bejdsområde, men det forhin
drede den daværende danske 
luftfartspolitik - flyvning med 
luftfragt på charterbasis var 
nemlig forbudt i Danmark og 
blev først tilladt i 1987. 

De tre Fokker Friendship, 
rederiet bestilte i begyndelsen 
af 1969, var dog forsynet med 
stor fragtdørl 

Hvornår var det nu 
det var? 

Men det var ikke nok at købe 
fly. Der skulle også stables en 

Maersk Airs første fly, Fokker 
Firendship OY..APA. 

(Foto: F. Løvenvig) 
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Det blev hilst med store forventninger, da rede
riet A.P. Møller for godt et kvart århundrede si
den besluttede at gå aktivt ind i luftfart - og de 
blev ikke gjort til skamme. Eftersom SAS er 
skandinavisk og DDL ikke længere driver luft
fart, er Maersk Air i dag det ubestridt største dan
ske luftfartsselskab med en flåde på over 40 fly 
og mere end 2.300 medarbejdere. 

Armbåndsure 
m/flyveinstrumentmotiver 

{højdemåler, kursgyro, 
kunstig horisont) 

Læderrem, slebet glas, 
vandtæt ned til 15 m. 

Med 1 års garanti 

Medlemspris: 
KUN kr. 385,00 

-~~v~c~ 
Lufthavnsvej 28 . 4000 Roskilde 

Tlf.42390811 

Af Hans Kofoed 

helt ny organisation på bene
ne, ansættes og uddannes 
folk, inden man kunne kom
me i gang med at flyve. 

Hvornår det skete, er det 
lidt svært at afgøre. Nogle me
ner, at det var den 1 . no
vember 1969. Den dag over
tog A.P. Møllers nyoprettede 
luftfartsselskab Maersk Air 
nemlig ruten København
Stauning fra Cimber Air, men 
den blev til at begynde med 
befløjet med Heron, indchar
tret fra Falckair. 

Andre mener, at den 26. 
december 1969 er den kor
rekte dato, for den dag fløj et 
Maersk fir fly for første gang 
med be,alende passagerer, 
fra Købrnhavn til Odense 
med Friendship OY-APA. Men -DHC-7 blev fra 1981 hoved-
typen på indenrigsruterne. 

(Foto: F. Løvenvig) 
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det var for Falckair, der 
dengang drev ruten Køben
havn-Odense-Skrydstrup. 

I øvrigt overtog Maersk Air 
pr. 1. januar 1970 Falckair, der 
i løbet af foråret blev integre
ret i Maersk Air. 

Prirrio april havde det nye 
luftfartsselskab 125 ansatte, 
heraf 30 piloter og 13 stewar
desser. Flåden bestod af to 
Fokker Friendship (en var ha
vareret under skoleflyvning), 
en H.S. 748 og to Heron. De 
to Heron blev dog ikke omma
let i Maersk farver, men afhæn
det senere på året. I stedet 
købte man flere Friendship. 

Jetfly 

I 1971 blev SAS, Cimber Air 
og Maersk Air enige om at 
etablere Danair, et paraplysel
skab, der skulle koordinere 
beflyvningen af de danske in
denrigsruter, men den store 
aktivitetsudvidelse skete i 
1973, da Maersk Air købte 
fem Boeing 7208 og gik ind 
på feriechartermarkedet. 

Samme år begyndte 
Maersk Air helikopteropera
tioner fra Esbjerg til oliebo
ringsplatformene i Nordsøen. 

1976 er et mærkeår i 
Maersk Air's historie, for det 
år modtog man de første to 
Boeing 737. Det er en type, 
der har præget Maersk Air 
siden og vil gøre det mange 
år fremover - nogle af de 737, 
Maersk har i ordre, skal leve
res i år 2002. 

Foreløbig er det blevet til 
et par snese 737, for med den 
type indledte Maersk Air en 
ny flådepolitik - hurtig udskift
ning af flyene, så flådens gen
nemsnitsalder ligger på ca. 
fire år. 

Krise 

Trods den øgede aktivitet i 
1970'erne var det økonomi
ske resultat ikke tilfredsstillen
de. I 1980 måtte man erken
de, at man ikke burde have 
afhændet de sidste Friend
ship i 1976 - Boeing 737 var 
for stor og derved for uøko
nomisk til de danske inden
rigsruter. 
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11976 modtog Maersk Air den første Boeing 737, og siden har 
det været den type, der mere end nogen anden har præget 
selskabet. (Foto: Maersk Air) 

Flåde: 

Maersk Air 
12 Boeing 737-300 
4 Boeing 737-500 
9 Fokker 50 
3 Super Puma 
2 Dauphin 
1 BAe 125-800. 

Maersk Air vendte derfor 
tilbage til propelfly igen, i før
ste omgang med indlejede 
Hawker Siddeley 748, der i 
1981 afløstes af DHC-7 (Dash 
Seven). 

Men det var ikke nok til at 
rette op på økonomien. I en 
jubilæumsartikel i Maersk Air 
Magazine hedder det: 

I begyndelsen af 1980'-er
ne blev det klart, at hvis 
Maersk Air skulle overleve i 

Star Air 
3 Boeing 727-100-QF 
2 Fokker F.27 

Maersk Air Ltd 
6 BAC OneEleven 
3 Jetstream 31 

den hårde branche, var der 
brug for en revurdering af sel
skabets idegrundlag. 

Det endte med, at alle æl
dre fly blev afhændet, medens 
der samtidig blev satset på en 
omfattende investering i nye, 
moderne og miljøvenlige fly -
en politik som Maersk Air har 
fastholdt lige siden. 

Desværre medførte æn
dringerne, at medarbejdersta
ben dengang måtte reduce-

De to helikoptertyper Dauphin (på jorden) og Super Puma (i 
luften) anvendes primært til transporten mellem Esbjerg og 
olieplatformene i Nordsøen. (Foto: Maersk Air) 

res fra ca. 700 til ca. 400 - en 
ulykkelig, men nødvendig om
lægning for at virksomheden 
kunne overleve. 

Udviklingen har dog vist, at 
beslutningen i begyndelsen af 
1980'erne var rigtig. 

Fokker 50 

Desværre fik Maersk Air ikke 
den glæde af Dash Seven, 
som man burde. Af politiske 
grunde skulle dette STOL-fly 
følge samme trafikmønster i 
Kastrup som de mindre avan
cerede typer, så den fik slet 
ikke brug for sine gode start
og landingsegenskaber, og i 
1988 fik Maersk et nyt fly til 
indenrigsruterne, Fokker 50. 

I takt med liberaliseringen 
har Maersk Air oprettet en 
række udenrigsruter ud af Bil
lund og København, den før
ste i 1986 mellem Billund og 
London, og på nogle af disse 
anvendes der Fokker 50. 

Maersk Air i dag 

Maersk Air's virksomhed be
står i dag af indenrigs- og 
udenrigsruteflyvning, offsho
re-flyvning med helikoptere, 
charterflyvning, fragtflyvning, 
flyudlejning og IATA rejsebu
reauvirksomhed. Endvidere 
opererer man moderselska
bets jetforretningsfly. 

Hvordan omsætningen 
(halvanden milliard i 1993) for
deler sig på de enkelte om
råder, er en velbevaret forret
ningshemmelighed. 

Maersk Air havde ultimo 
august 1.181 ansatte, nemlig 
192 piloter, 241 kabinemed
arbejdere, 227 mekanikere, 
134 i rejsebureauerne, 107 på 
stationerne og 280 i admini
stration m.v. Hertil kommer 
ca. 800 i datterselskabet Co
penhagen Air Services, der 
ekspederer fly for en lang 
række af de luftfartsselskaber, 
der beflyver Kastrup. 

I Maersk Air gruppen ind
går også Star Air (52 ansatte), 
der især udfører fragtflyvning 
og Maersk Air Ud. (325 an
satte), der flyver som entre
prenør for British Airways, 
især ud af Birmingham. • 
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Organisationsnyt 

KONGELIG DANSK 
AEROKLUB 

Protektor. 

Hans Kongelige Højhed Prinsen 

Præsident: 

Grev Flemming af Rosenborg 

Formand : Aksel C. Nielsen 

Generalsekretariat, bibliotek og 
KDA-servlce 

Generalsekretær H. N. Knudtzon 
Lufthavnsvej 28. 4000 Roskilde 
Åbent man.-lor .. 09.00-16.00, 
tre. 09.00-14.00 
Første lørdag i måneden 10.00-15.00 
Telefon 42 39 08 11 
Telefax 42 39 13 16 
Postgirokonto: 5 02 56 80 

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

Dansk Drageflyver Union 
Dagmar Skov 
Gl. Kirkevej t , nset. 6510 Gram 
Telefon 7 4 82 20 15 

Dansk Faldskærms Union 
Idrættens Hus. Brøndby Stadion 20 
2605 Bro ndby 
Telefon 42 45 55 55 , lok 357 

Dansk Kunstflyver Union 
Kobenhavns Lullhavn Roskilde 
Han~arvej G 1 , 4000 Roskilde 
Telelon 42 39 08 07 
Formand : Lennart Wahl 
Telefon 38 79 15 09 

Dansk Motorflyver Union 
Dagmar Theilgaard 
Toltlundgårdsvej 12, Mikkelborg 
6630 Rodding 
Telelon 74 84 82 80 

Dansk Svæveflyver Union 
Svæveflyvecenler Arnborg 
Fasterholtvej 10 
7400 Herning 
Telefon 97 14 91 55 
Telefax 97 14 91 08 

Dansk UL-Flyver Union 
Hasse Pedersen 
Bålhøj 33 
9700 Branderslev 
Telefon: 98 81 12 28, Fax 98 81 13 92 

Frftflyvnfngs-Unlonen 
Allan Ternholm Jensen 
Bredgade 20,2 th, 6900 Skjern 
Telefon 97 35 40 04 

Llnestyrlngs-Unlonen 
Pia Rasmussen 
Almavej 8, 9280 Storvorde 
Telefon 98 31 91 98 

RC Sport Danmark 
Jørgen Larsen 
Borgergade 19, Koldby, n52 Snedsted 
Telefon 97 93 62 61 

Foreningen Danske Flyvere 

Proteklor: 
Hans Kongelige Hojhed Prinsen 

Formand: 
Generalmajor Chr. Hvidl 

Generalsekretær: 
Luftkaptajn Erik Thrane 

Sekretariat:· 
Gl. Kongevej 3, 1610 Kobenhavn V 

Danmarks Flyvemuseum 
Formand: Søren Jakobsen 
Ellehammers Alle 3 
7190 Billund 
Tlf. 75 35 32 22 

Rådet for større Flyvesikkerhed 
Gl. Kongevej 3, 1610 København V 
Telelon 31 31 06 43 
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Husk alle KDA-medlemmer kan få udstedt rabatkort til Avis Biludlejning! 

KDA 
præsidiemøde 

Den 5. januar afholdtes møde 
med KDA's præsidium. Tilste
de var KDA's Præsident grev 
Flemming af Rosenborg, luft
fartsdirektør V.K.H Eggers, 
generalmajor B.V. Larsen, 
Den luftfartskommiterede J.L 
Halck og fhv. generalsekretær 
Per Weishaupt. 

Unionernes formænd var 
også inviteret, men kun fire 
kunne deltage. Tilstede var 
også KDA's bestyrelse, FL YV's 
redaktør Hans Kofoed og FAI 
vice-præsident Per V. Briiel. 

FAl's nyvalgte præsident 
Eilif Ness, der også er gene
ralsekretær i NorskAero Klubb 
deltog ligeledes i mødet. 

Luftfartsdirektør Eggers 
gennemgik luftfartsorganisa
tionerne, bl.a ICAO, ECAC, 
Eurocontrol mv. og fortalte 
desuden om GPS udviklingen 
på det politiske plan. 

FAI Præsident Eilif Ness 
gennemgik FAl's organisation 
og forskellige FAI aktiviteter, 
bl.a World Air Garpes, der at
holdes i 1997 i enten Sydafri
ka eller Tyrkiet. 

FAI Vice-præsident Per V. 
Br0el fortalte om arbejdet i FAI 
Environment Working Group, 
der er blevet etableret i FAl
regi på opfordring af KDA. 

Afslutningsvis gennemgik 
KDA's formand Aksel C. Niel
sen organisationens aktivite
ter og status. 

Næste præsidiemøde fin
der sted i januar 1996. 

Klubleder
pokalen 
På repræsentantskabsmødet 
uddeles SAS-pokalen for klub
ledere. Motiverede forslag må 
være KDA-huset i hænde se
nest den 1. april. 

KDA repræsen
tantskabsmøde 
Det ordinære repræsentant
skabsmøde afholdes lørdag 
den 22. april i Aarhus Luft
havn, Tirstrup. 

Aksel C. Nielsen gennemgår 
KDA 's aktiviteter. 

KDA præsidium, siddende fra venstre Per Weishaupt, J.L. Halck, Grev Flemming af Rosenborg 
og B. V. Larsen, sammen med bestyrelse og unionsformænd. 
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Formand; Dagmar Theilgaard 74 84 82 80 
tlf. arb. 7551 8755 

~LI- Næstformand· Per Toft 3154 08 97 
Kasserer: Vagn Jensen 86 44 11 33 

Dansk Molorltyver Union Sekretær: Allred Rasmussen 65 97 27 09 
Adresse 
Tottlundgårdvej 12, Bestyrelsesmedl. : H. Vagn Hansen 74 63 13 11 

Mikkelborg. 6630 Roddmg 
Fax 75 51 83 42 

Nyt fra motor
flyveklubberne 

KongeiAens Pilotforening har 
klubaften tirsdag den 7. febru
ar. Til denne aften har besty
relsen fremstillet en kæmpe 
gryde af de berømte, hjem
melavede gule ærter. Mød op 
og giv dit bidrag til underhold
ningen, evt. med en god fly
verhistorie. 

Tirsdag den 21. februar har 
vi fået lov til at besøge Flyve
station Skrydstrup. Med hen
syn til tilmelding og mødetid 
se Klubinfo. 

Klubflyet OY-BUK er flyven
de igen, nymalet og istandsat, 
parat til at flyve landet rundt. 

Frederikshavn Sæby Fly
veklub er en klub med 20 med
lemmer, der er ret aktive, hvil
ket afspejler sig i at 8 til 12 
medlemmer møder op hver 
torsdag i det lille klubhus på fly
vepladsen ved Ottestrup for at 
snakke om flyvning eller hvad 
der ellers er af aktuelle emner. 
I sommerperioden, når vejret 
er til det, indledes møderne 
med lidt flyvning omkring 
pladsen. Der er i alt 1 O motor
fly, 2 motorsvævefly, 2 ultralet
te og 5-6 svævefly på pladsen, 
så der kan være helt god fly
veaktivitet, når vejret er til det. 

I vinter kaster klubbens 
medlemmer sig over et studie
kredsarbejde med at opfriske 
teoretisk viden om flyvning. Vi 
begynder torsdag den 12. ja
nuar med aerodynamik og mo
torlære, meteorologi, naviga
tion, love og bestemmelser og 
slutter torsdag den 23. februar 
med en PFT-opgave med teo
retiske spørgsmål; forbere
delse til en flyvning med drifts
flyveplan og ATC-flyveplan. 
Disse møder foregår i et mø
delokale i Frederikshavn. 

Vi har et problem, som vist 
er kendt på de fleste flyve
pladser. Vi synes det er urime
ligt at man fra det offentlige 

B 

Ca~ Erik Mikkelsen 74530918 
Mogens Thaagaard 7566 58 71 

vil kræve miljøafgift. Pladsen 
har allerede i mange år haft 
sin udflyvningsprocedure mod 
vest for at undgå at overflyve 
et par bondegårde, der ligger 
i baneretningen. Vi har nu ud
arbejdet miljørigtige landings
runder både for motorsvæve
fly og ultralette såvel som for 
motorfly. 

Repræsentant
skabsmøde 
Det ordinære repræsentant
skabsmøde i DMU afholdes 
søndag den 2. april i Aarhus 
Lufthavn; Tirstrup. 

Indkaldelse med dagsor
den og årsberetning vil blive 
sendt til klubberne i februar. 
Alfred Rasmussen fra Beldrin
ge Flyveklub har meddelt, at 
han p.g.a. arbejdspres ikke 
modtager genvalg, så vil skal 
have mindst et nyt medlem til 
bestyrelsen. 

Derfor efterlyser vi med
lemmer, som har lyst til og 
mulighed for at finde tid til at 
gå ind i bestyrelsesarbejdet. 

Pinsetur 
Omkring 80 procent af delta
gerne på sidste års DMU-pln
setur til Prag har besvaret det 
tilsendte spørgeskema med 
både ris og ros. 

Et af spørgsmålene var, 
om DMU skal fortsætte med 
at lave ture til udlandet. Alle 
svarede ja. 

Vi fortsætter planlægnin
gen af dette års pinsetur til 
Bornholm og Gdansk. 

Husk at tage fri og booke 
fly den 2.-5. juni. 

Endeligt program og øko
nomi bringes i næste nr. af 
FLYV. 

Johannes Pedersen, Skive 
Flyveklub har indvilliget i at 
indtræde i DMU's turkomite, 
men vi mangler alligevel to 
mere, der vil hjælpe til. 

Har du lyst, så ring til Per 
Toft, tlf. 31 54 07 05. 

KALENDER 

2/4 
27/5 
27-28/5 
1-3/6 
1-2/7 
23-30/7 
11-12/8 

21-22/1 
4-5/2 
18-19/2 
25/2 
25-26/3 
5/4 
13-17/4 
29/4-6/5 
11-14/5 
20-24/5 
28/5-11 /6 
14/6 
17-25/6 
26/6·2/7 
9-22/7 
17-2717 
5-13/8 
19-26/8 
9-10/9 
13/9 
22-24/9 

1-4/3 
18/3 
23-28/5 

3016-9/7 

DMU-repræsentantskabsmøde, Tirstrup 
Trade-a-plane, Vamdrup 
DM i præcisionsflyvning 
Pinsetur til Bornholm og Polen 
NM i præcisionsflyvning, Sverige 
VM i rallyflyvning, Herning 
Air-BP Rally 

Talentkursus (2.del 94) 
Svæveflyvekonference, Trinity 
Klubtrænerseminar 
Repræsentantskabsmøde, Nyborg 
PR-seminar 
S-teoriprøve Sl /95. Tilmeldingsfrist: 24/3 
Nationalholdstræning 
Hjælpeinstruktørkursus Hl-1 
Nationalholdstræning 
Nat10nalholdstræning20-maj-95til 24-maJ-95 
For-EM, Finland 
S-teoriprøve S2/95. Tilmeldingsfrist: 1/6. 
Førsteinstruktørkursus Fl -1 (9511) 
Talentkursus 
Junior-EM, Polen 
Arnborg Åben og juniorkonkurrence 
Førsteinstruktørkursus Fl -2 (9512) 
Hjælpeinstruktørkursus Hl-2 (9502) 
Nationalholdstræning 
S· teoriprøve S3/95. Tilmeldingsfrist: 1/9 
Nordisk svæveflyvemøde, Danmark 

CIA-møde i Paris 
Repræsentantskabsmøde 
DM,Aarup, Fyn 

VM, Battle Creek, USA 

Deadline 

Stof, der ønskes medtaget på de blå sider 
i martsnummmeret, må være KDA i hænde senest 

den 3. februar. 
Til april-nummeret må det være fremme senest den 

3. marts. 

Nye åbningstider i KDA-butikken 

Mandag - torsdag .............. kl. 0900 - 1600 

Fredag ................................ kl. 0900 - 1400 

Første lørdag i måneden ... kl. 1000 - 1500 

FLYV 2/95 
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VARME GAVEIDEER 
FRA KDA-SHOPPEN 

Vægure - Bordure - Armbåndsure - Termometre 

Forkæl dine venner, kunder, fo"etningsforbindelser eller dig selv med årets gaveide. 

Vækkeur- bordmodel: DM 64- DM 63 - DM 62-DM 60 (diameter 8 1/2 cm) 
Pris pr. stk. excl. batteri kr. 198,-

V ægur: 9060 ALTIMETER ( diameter 16 1/2 cm) 
Fåes også som DG COMPASS - HORIZON og VOR. 
Pris pr. stk. excl. batteri kr. 248,-

Termometer: 9061 AIRSPEED INDICATOR. (diameter 161/2 cm.) 
Pris kr. 248,-

Armbåndsure: 

Flere 
nyheder på vej 
- ring og hør 

nærmere 

Udformet som ALTIMETER, DG COMPASS og HORIZON, 
vandtætte, incl. læderrem. 
Pris pr. stk. kr. 385,-

Priserne er incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger. 
Der er mulighed for firmalogo på nogle af urene. 

KDASERVICE 
Lufthavnsvej 28 • 4000 Roskilde 
Telefon 42 39 08 11 • Telefax 42 39 13 16 
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Meddelelser 
fra Unionen 
Nr. 53 af 08.12.94 
Årsstatistik (bilag: flyvestati
stikskema). 

Nr. 54 af 14.12.94 
Talenters flyvestatus og gen
registrering 
(bilag: registrerings-/status
blanketter) 

Nr. 55 af 14.12.94 
Klubtrænerseminar 11 .-12.02.95 
(med bilag). 

Nr. 56 af 14.12.94 
LDDD 34-158-037 ang. luft
bremser på Scheibe. 

Nr. 57 af 21.12.94 
Fornyelse af I-beviser. 

Nr. 58 af 21 .12.94 
Lodtrækning om DSvU's fly til 
konkurrencer. 

Nr. 59 af 21.12.94 
Fritagelse for brugerbetaling 
for miljøtilsyn og godkendelse. 

Nr. 1 af 06.01.95 
Møde for S-kontrollanter og 
flyvechefer m.fl. 04.03.95 (bi
la~: tilmeldingsblanket). 

Nr. 2 af 06.01.95 
Indbydelse til DM 1995 (bilag: 
·tilmeldingsblanket). 

Nr. 3 af 06.01 .95 
Svæveflyvekonferencen 04. -
05.02.95 (programtilføjelse, 
ledige pladser) 

Unions
håndbogen 
Kontrolliste til unionshåndbo
gen: Gældende indholdsfor
tegnelse (GR 101) nr. 3/1994 
af 05.09.1994. 

D 

• 

Nyt fra svæve
flyveklubberne 

Aviator holder generalforsam
ling søndag den 5. marts på 
Borup. 

Klubben har ansøgt om 
miljøgodkendelse af flyve
plads på Borup. 

I samarbejde med Aalborg 
Aerosport er man igang med 
at invitere en kendt konkur
rencepilot til at holde foredrag 
om strækflyvning. 

Sportslicens 
Husk fornyelse af sportsli 
cens. 

Fornyelsen sker ved at ind
sende kr. 60,- til DSvU sam
men med den gamle sports
licens. Har du ikke en sports
licens i forvejen, indsendes kr. 
60,- til DSvU sammen med 
oplysninger om navn, adres
se, fødselsdato og fødsels
sted samt et pasfoto. 

Sportslicens skal være gyl
dig før man foretager rekord
forsøg eller deltager i konkur
rencer. 

~ 
DANSKE 
FLYVERE 
Den 13. december 1994 af
holdt foreningen det traditio
nelle andespil - som sidste år 
med ca. 60 forventningsfulde 
deltagere. Trods mange fine 
præmier måtte de fleste dog 
nøjes med forventningerne -
og glæden ved at være sam
men med flyverkammerater. 
lykkens gudinde tilsmilede 
enkelte mere end andre. Sta
tistisk set kan een person ud 
af 60 ikke vinde 2 ænder ud 
af 8, men det skete alligevel. 
Heller ikke i spil kan statistik 
anvendes. 

Alle havde dog en god og 
hyggelig aften, og snakken gik 
livligt ved smørrebrødet som 
afsluttede aftenens møde. 

Kommende arrangementer: 
Generalforsamling den 14. fe
bruar. 
Kegleaften den 14. marts. 

THE RANDOLPH 

11 \711l'l1f) Il 

Den ægte US-Air Force 
pilotsolbrille 

ae+ 
SERVICE 
OANISH GEt~EAAL AVIATION ApS 

Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Telefon 42 39 08 11*, Telefax 42 39 13 16 

FLYV 2/95 
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MØDER 
M.V. 

Flyveteknisk 
Sektion 
Mandag den 6. februar kl. 
1930i ingeniørhuset i Køben
havn: Systemer for planlagt 
vedligeholdelse af fly. Fore
drag af civilingeniør Jørgen 
Hougaard-Jensen, SAS om 
baggrunden for planlagt vedli
geholdelse , udviklingen af 
vedligeholdelsessystemer, 
beskrivelse af det system, der 
anvendes på Boeing 767 
samt om betydningen af drifts
erfaringer (feedback). 

Tilmelding: tlf. 3315 65 65, 
lokal 242 eller fax 33 15 37 
07. 

Mandag den 13. februar 
(aften) følges foredraget op 
med et besøg i SAS tekniske 
base i Kastrup. Deltagerantal
let er begrænset, så tilmelding 
er absolut nødvendig (tlf. 33 
15 65 65, lokal 242 eller fax 
33 15 37 07) . 

Søndag den 19. februar kl. 10-
16: DFS-modelworkshop i Fly
vemuseet, Billund. DFS re
staurerings- og vedligeholdeI
sasgrupper arbejder i maga
sinhangaren. 

Lørdag den 18. februar kl. 
1400, Center Mobilium, Bil
lund: Kaptajn Nguyen Quang 
Truong, tidligere jagerpilot i 
det sydvietnamesiske flyvevå
ben fortæller (på dansk) om 
sine oplevelser under Viet
nam-krigen. 
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Oberstløjtnant 
T.H.K. Wichmann 

Den mand, der introducerede 
jetflyvning i Danmark, oberst
løjtnant T.H.K. Wichmann, St. 
Torvegade 36A, 3700 Rønne, 
bliver 85 år den 20. februar. 

Han er militærflyver fra 
1936 og var med i den gruppe 
officerer, der i 1945-46 var til 
uddannelse hos Royal Air 
Force og bl. a. lærte at flyve 
Spitfire. 

I 1949 kom han atter til 
England, nu for at blive om
skolet til jet, og den 7. oktober 
samme år landede senere ge
neralløjtnant Erik Rasmussen 
og han i Kastrup med de to 
første danske jetfly (Gloster 
Meteor F. Mk. 4). 

Samme år blev han - skønt 
hærofficer - chef for Marinens 
Flyvevæsens 3. Luftflotille, 
der ved oprettelsen af Flyve
våbnet blev til ESK 723, den 
første danske enhed med jet
fly. 

Onsdag den 8. februar kl. 
1900 på Tycho Brahe Plane
tariet i København: Oberstløjt
nant P. N. Brandt-Møller (mi
litærflyver fra 1934) fortæller 
om sin tid i Hærens Flyver
tropper og i Den Danske Bri
gade i Sverige. 

11951 fik Wichmann til op
gave at indrette den store 
bunker, som tyskerne havde 
efterladt i Karup, til operativt 
hovedkvarter for Flyvevåbnet. 
Han måtte begynde helt fra 
bunden - den store bunker i 
Karup var en blot en tom skal 
- men klarede opgaven med 
bravour, og i 1954 blev han 
udnævnttil oberstløjtnant, no
get helt usædvanligt for en re
serveofficer. 

Oberstløjtnant Wichmann 
sluttede sin militære karriere i 
1970 som chef for radarstati
onen på Bornholm. 

BØGER 

Narsarsuaqs 
historie 
Paul E. Ancker: Narsarsuaq 
Air Base (B. W.-1), 1941-58. 
Det grønlandske Selskab, 
1993. 130 s., 25 x 17 cm, 80 
ill. 198,00 kr. 

Bogentagerudgangspunkt i 
begivenhederne omkring 
»Grønlandstraktatencc af 9. 
april 1941, hvor USA bl.a. fik 
ret til at opstille »forsvarsom
råder i Grønlandcc. 

Læserne bliver på en ene
stående grundig måde ledt 
gennem forhandlings- og op
bygningsfaserne af baserne 
på Grønlands øst- og vest
kyst, fra B.E.-1 til B.E.-6 og 
fra B.W.-1 til B.W.-8. (Beteg
nelserne B.E. og B.W., der 
står for Bluie East og Bluie 
West, er kodenavnene for de 
baseanlæg, der kunne mod
tage fly). 

Udnævnelse 

Salgschef 
Jesper Bryrup 

Jesper Bryrup, 32 år, tiltrådte 
1. januar en stilling i Kenya 
Airways som salgsansvarlig 
for Skandinavien og Finland. 
Han kommer fra en stilling 
som salgskonsulent hos Cat
hay Pacific Airways, hvor han 
havde ansvaret for salg 
Skandinavien og Finland. 

Som bogens titel fortæller, 
er Narsasuaq Air Base (B.W.-
1) den alt dominerende i 
indholdet, hvor forfatteren -
ned til den mindste enkelthed 
- fortæller om den vanskelige 
opgave, det var at opbygge 
en fuldt operativ enhed, der 
under Anden Verdenskrig for
uden at være »færgehavncc 
mellem USA og England også 
fungerede som hospital med 
et betydeligt antal senge for 
sårede soldater fra Europa. 

Bogens anden halvdel be
handler efterkrigstiden i perio
den 1945-58, hvor basen bl.a. 
blev benyttet ved færgetrafik
ken fra USA til Europa af ja
gerfly som led i den våben
hjælp, USA ydede de europæ
iske NATO-lande. 

Udover de militære aktivi
teter fortæller bogens forfatter 
om dagliglivet på basen indtil 
dens lukning i efteråret 1958. 

Når man læser bogen, 
med dens mange billeder og 
undertekster, oplever man 
både den barske natur, lan
dets storhed og forfatterens 
kærlighed til Grønland - og 
ikke mindst til Narsarsuaq Air 
Base. 

Fl. Raalund 
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Farnborough: 

De lette fly 
Af Hans Kofoed 

Det er de store fly - og de militære - der domine
rer på Farnborough, men ledte man tilstrække
ligt, kunne man også finde lette fly - og endda 
en spændende nyhed, SIVEL S027 Corriedale. 

Elegant italiener 
SIVEL, Societa ltaliano Veli
voli Leggeri, d.v.s det italien
ske selskab for lette fly, er en 
ny virksomhed, der har hjem
me i den norditalienske by 
Brescia, og SD27 er firmaets 
første produkt. 

Flyet er skabt af et nyt hold 
af konstruktører med henblik 
på at drage fordel af de nye 
Joint Aviation Regulations for 
Very Light Aircraft (JAR VLA), 
de fælleseuropæiske regler 
for meget lette fly (max. fuld
vægt 750 kg, max. stallhastig
hed 45 knob). Det har elegan
te (italienske) linjer, men Cor
rado d' Aiessand ro, der er an
svarlig for konstruktionen, har 
også .stået i lære" hos Stelio 
Frati, ophavsmanden til smuk
ke fly som Falco og SF260. 

SD27, der fløj første gang 
i juli 1992, er et tosædet, lav
vinget fly, beregnet til klub- og 
rejsebrug. Det er .halvaero
batisk", idet det er konstrueret 
til belastninger på + 4,4 og 
-1,76 G. Flystellets levetid er 
beregnet til 9.000 timer. 

Motoren er en 82 hk Rotax 

912A, en firecylindret bokser
motor med luftkølede cylindre 
og væskekølede topstykker. 
Den kan gå på Avgas, bil ben
zin (Mogas) eller blyfri benzin 
og er en "rigtig" flyvemotor 
med dobbelttænding. Propel
len er en tobladet M0hlbauer 
elektronisk styret constant 
speed med en diameter på 
1,7 m. 

Der er en enkelt brænd
stoftank (på 80 liter) i kroppen 
og en boosterpumpe til brug i 
nødstilfælde. 

Den midterste del af krop
pen, hvor cockpittet sidder, er 
en svejset stålrørskonstrukti
on , beklædt med skaller af 
komposit. Også motorskær
mene er af komposit, men 
flyets halekonus er en mono
coque konstruktion af alumi
nium. 

Vingen, der er rektangu
lær, har en bjælke og er lige
som halefladerne af alumini
um. Understellet er fast og af 
bladfjedertypen, og der er hy
drauliske bremser på hoved
hjulene. 

SD27 kom til Farnborough 

med et næsten nyt typecerti
kat, det første i kategorien 
JAR VLA, de italienske luft
fartsmyndigheder har udstedt, 
men SD27 imødekommer 
også kravene i FAR 23, Utility 
kategorien, bortset fra at 
motoren er certificeret efter 
JAR 22. 

Certificeringsprogrammet 
krævede 120 flyvetimer, inklu
sive varigheds- og præstati
onsflyvningerne, og selv om 
den største tilladte hastighed 
(V .... ) er 245 km/t, blev flyet 
prøvet med hastigheder op til 
290 km/t. I programmet indgik 
også undersøgelse af flyets 
opførsel med meget stor ind• 
faldsvinkel - det skete dels i 
en vindtunnel med en model i 
skala 1 :20, dels med en fritfly
vende model i 1 :6. 

Corriedale bliver nu sat i 
produktion, og man regner 
med en pris på ca. 100 mio. 
Lire (420.000 kr.). SIVEL ar
bejder på en version med 125 
hk Continental 10-240, og på 
programmet er også en ud
gave til slæb af svævefly og 
en firesædet version. 

Tomotors kunstflyver 

Speedtwin, der er konstrueret 
af Peter J.C. Phillips, fremkom 
i 1992, men fik først sin 
internationale debut på Farn
borough. 

Det er på mange måder et 
usædvanligt fly. Den lille ele
gante tosæder har to motorer 
og fast halehjulsunderstel - og 
den er fuldt kunstflyvedygtig. 
Alligevel er den ikke sværere 

SIVEL 5D27 

Spændvidde .... .. 10,00 m 

Længde .... .... ..... .. 7,00 m 

Højde .. ............... .. 2,76 m 

Vingeareal .. ....... 12,05 m2 

Sideforhold ........ ..... ... . 8,0 
Kabinebredde ..... . 1, 10 m 
Tornvægt .......... .... 380 kg 
Max. startvægt... .. 620 kg 
Max. vandret 

hastighed . . . . . . 195 km/t 

Rejsehastighed . 176 km/t 

(75% effekt i 
8.000 fod) 
Stallhastighed ..... 76 km/t 

Stigehastighed .... 4,7 m/s 

Tjenestetop-

hø jde ......... . 13.100 fod 

Start til 15 m ......... 300 m 

Landing fra 125 m . 130 m 
Rækkevidde ..... 1.000 km 
Flyvetid ... ......... .... 6 timer 
Sivel Aeronautica, Via Aldo 
Moro 10, 1-25124 Brescia, 
Italien. Tlf. 00 39 30 22 12 
329, fax 00 39 30 2212 329. 

at flyve end Piper J3C Cub, 
sagde den amerikanske for
handler, der stod på firmaets 
stand på Farnborough - jeg 
har selv en sådan! 

Speedtwin er af helmetal
konstruktion. Den leveres kun 
som byggesæt eller måske 
snarere samlesæt, for alle 
strukturdele er færdignittede, 
men FAA-reglen om at mindst 

SD27 er SIVELs første produkt. (Foto: J.M.G. Gradidge) Speedtwin Developments. (Foto: Johs. Thinesen) 
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51 % af arbejdet skal laves af 
byggeren, for at flyet kan god
kendes som Experimental, 
kan sagtens overholdes - der 
er fx to motorinstallationer at 
gå i gang med. 

Prisen på et byggesæt er 
E38.000, ved dagens kurs ca. 
250.000 kr. - men et seriebyg
get fly ville koste E140.000 
(1,35 mio. kr.). Det bør dog 
tilføjes, at byggesættet ikke in
kluderer motorer og instru
menter. 

Den første Speedtwin har 
to 100 hk Continental 0-200, 
men der kan også installeres 
to 160 hk Lycoming 10-320. 
De to versioner betegnes hen
holdsvis Mk. I og li. 

Speedtwin Mk. I 

Spændvidde ......... 7,92 m 
Længde ........ ... .... . 6,96 m 
Højde .................... 2,08 m 
Vingeareal ......... 11, 15 m2 

Kabinebredde ....... 0,64 m 
Tornvægt .............. 639 kg 
Max. startvægt.. 1.022 kg 
Max. vægt, kunst-

flyvn .................. 907 kg 
Max. vandret 

hastighed ....... 286 km/t 
(ved havoverfladen) 
Rejsehastighed . 257 km/t 
(75% effekt) 
Stallhastighed .... 109 km/t 
(uden flaps) 
Stigehastighed .... 6, 1 m/s 
Startløb .................. 165 m 
Landingsafløb ........ 155 m 
Rækkevidde ..... 2.090 km 
(ved 240 km/ti 7.000 fod) 

Speedtwin Developments 
Ltd., Upper Cae Garw Farm, 
Trellech, Monmouth, Gwent, 
United Kingdom. 
Tlf. 00 44 16 00 86 01 65, 
fax 00 44 16 00 86 08 13. 

Skal du landetrundt 
så brug 

KDA's Airfield Manual! 

SERVICE 

Lufthavnsvej 28 . 4000 Roskilde 
Tlf. 42 39 08 11 
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Hvilken nationalitet? 

Euraviation, der har hjemsted 
i Schweiz, viste for første gang 
en mock-up i fuld størrelse af 
sit nye forretningsfly, ST-50. 

Trods navnet på firmaet er 
flyet ikke europæisk. Det pro
duceres i Israel, men kon
struktionen er amerikansk! 

Den stammer fra Cirrus 
Design Corporation, der i 
1988 prøvefløj et højtydende 
fly til hjemmebygning, VK-30 
med motoren gemt i kroppen 
og skubbende propel i hale
spidsen. På basis af det ud
viklede man ST-50, der skal 
certificeres efter FAR 23 reg
lerne. 

Rettighederne til ST-50 
blev i 1992 solgt til lsraviation, 
men Cirrus er fortsat med i 
udviklingsarbejdet og står for 
salget i USA, mens det i Eu
ropa varetages af Euraviation. 

Sf-50 er helt af komposit 
og har plads til fem personer, 
to foran og tre på en bænk 
bag dem. Der er "glascockpit" 
med tre displays (fire hvis der 
skal være to piloter) og mulig
heder for avionics af alle arter, 
fx vejrradar. 

Motoren er Pratt & Whit
ney PT6A-135/7, med ydel
sen nedsat fra de normale 
816 hk til 500 hk. Den træk
ker en trebladet constant
speed propel. Der er integral
tanke i vingen og en kroptank 

ST-50 har motoren gemt i 
kroppen og vil fiil en skubben
de propel i halespidsen. 

(Foto: J.M.G. Gradidge) 

ST-50 

Spændvidde ...... 11,88 m 
Længde ............... 7,92 m 
Højde ................... 3,55 m 
Vingeareal. ........ 15,33 m2 

Kabinebredde ...... 1,52 m 
Tornvægt ......... 1.3839 kg 
Max. startvægt ... 2.268 kg 
Rejsehastighed .. 519 km/t 
(i 30.000 fod) 
Stallhastighed .... 113 km/t 
(med flaps) 
Stigehastighed .... 9, 1 m/s 
Tjenestetop-

højde .......... 31.000 fod 
Startløb ................. 440 m 
Landingsafløb ....... 365 m 
Rækkevidde ..... 2.040 km 
(med 45 min. reserver) 

Euraviation S.A., RoiVictor 
Arne 7, CH-1227 Geneve, 
Schweiz. 
Tlf. 00 412234 22 488, 
fax 00 413423 161. 

med en samlet kapacitet på 
6621. 

Prisen med udstyr ligger på 
omkring $1 mio. Et proof-of
concept fly skulle have fløjet 
nu, og typegodkendelsen for
ventes i 1. kvartal af 1996. • 

International 
Relief 
Delivery 
Da TACA International 
Airlines i El Salvador i 
efteråret hentede en ny 
Boeing 767-300ER på 
fabrikken i Seattle, havde 
den 16 tons medicinalva
rer med som "fribagage". 
Det var en gave til syge
husene i El Salvador fra 
Northwest Medical Teams 
og ved at få dem med på 
en leveringsflyvning spa
rede man fragtomkostnin
ger, så endnu flere af de 
indsamlede midler kunne 
anvendes til indkøb af læ
gemidler. 

Medicintransporten var 
den 75. med fabriksnye 
Boeing-fly siden 1992. 40 
selskaber har hidtil med
virket i programmet, der 
har fået navnet I nternatio
nal Relief Delivery. I løbet 
af to år er der på denne 
måde befordret ca. 300 
tons forsyninger af læge
midler til 21 lande over 
hele jorden. 

Den første flyvning i 
programmet var i øvrigt 
også i TACA regi, med en 
Boeing 737. 

• 
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Modino 
Mil Mi-24 og Hind-8. 

- Ruslands nationale flyvemuseum 

Af H.E. Hillerup-Jensen 

kunne komme indtil nogle få 
km fra museet, men så gæl
der det om at have alle mulige 
- og umulige - forud indhente
de tilladelser i orden for resten 
af turen til selve flyvemuseet, 
med mindre man altså tør 
vove sig ind inkognito. 

FLYV bragte i oktober 1993 
en præsentation af Knodinka 
flyvemuseet, der ligger mere 
eller mindre i Moskvas cen
trum på en endnu brugelig fly
veplads, en slags Ruslands 
.,Kløvermarken". 

Men dette er langt fra det 
eneste flyvemuseum i Mosk
va. Godt 50 km fra centrum 
ud ad den stærkt befærdede 
Nishnij Novgorod-hovedvej 
(tidligere Gorki-landevejen) 
kommer man med noget be
svær til Modino-flyvemuseet, 
det nationale flyvemuseum. 

Modino svarer nærmest til 
en blanding af Royal Air Force 
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Museum i Hendon og Imperi
al War Museum ved Duxford, 
men med markante negative 
træk i sammenligningen, for 
så vidt angår det russiske mu
seum. 

Der er nemlig mange og 
betydelige forskelle! 

Tro ikke, at man som ve
sterlænding - ej heller i 1994 -
uden videre kan besøge Mo
dino. Man vil formentlig nok 

Museet ligger i et stort 
skovparti, der omkranser et 
større antal militære etablis
sementer. Museet selv ligger 
på en del af en stor militær 
flyveplads, hvor det russiske 
flyvevåbens officersskole lig
ger lige overfor. 

Sukhoi T-4 (»Object 100«) er en firemotoret, etsædet High 
Altitude lnterceptor fremstillet hovedsagelig af titanium. Den er 
ca. 45 meter lang. 

Der var mange problemer med den, bl.a. brændstoflækager, 
og der blev kun bygget denne ene prototype. 

På vejen dertil passeres 
flere forskellige militære for
lægninger, og mistænksom
heden strømmer en i møde 
umiddelbart, hvis man skulle 
have behov for at spørge om 
vej - og det er sædvanligvis 
nødvendigt. Ude på hoved
vejen er der intet tegn på, at 
flyvemuseet ligger inden for 
en rimelig rækkevidde. 

Nar man endelig er kom
met frem, havner man ved en 
gammel "klassisk" flyvestati
on, hvor to sammenbyggede 
buede hangarer af trækon
struktion udgør rammerne 
om den indendørs præsenta
tion med indgang igennem 
endnu en "klassisk" flyvesta
tions-hovedbygning. 

Inden dørestiler man straks 
mod museets "butik", der rum
mer nogle russisksprogede 
flyvebøger og et lille udvalg af 
flysamlesæt. Disse er næsten 
alle af vestlig oprindelse eller 
fra Tjekkiet! 

Det er ikke til at købe et 
postkort, endsige fotos af mu
seets fly, og - i modsætning til 
samtlige andre flyvemuseer -
må man ikke selv tage fotos 
af de indendørs samlinger. 

Efter megen "palaver" og 
forsøg på latterliggørelse af 
denne bestemmelse fik artik
lens forfatter alligevel tilladel
se til at tage et par indendørs 
fotos til en pris af US $ 20 per 
styk!! 

En tilsvarende oplevelse 
har jeg ikke nogetsteds tidli
gere haft. 
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Man følte sig indendøre 
særdeles uvelkommen. Og 
under hele besøget, som 
strakte sig over adskillige ti
mer, blev man udsat for mis
tænkeliggørende blikke, ak
kurat som under den værste 
kommunistiske periode. I alt 
var der 7-8 museumsgæster!. 

Fra den indendørs udstil
ling kan fremhæves en origi
nal 11-2 Stormovik, en original 
Yak-9 jager og en tilsvarende 
original La-7 jager med man
ge påmalede nedskydnings
mærker for tyske fly under An
den Verdenskrig. 

Der var derudover en Poli
karpov 1-16, kendt fra den 
spanske borgerkrig og vinter
krigen mod Finland i 1939-40. 

Hertil kan så føjes et min
dre antal replikaer i fuld stør
relse . 

I en montre kunne man - i 
et dygtigt udført tableau - føl
ge det russiske angreb på 
Berlin i april 1945. Med lys
glimt og originale lydoptagel
ser af kanonangrebet på Ber
lin kunne man følge dette hel
vede på en særdeles illustra
tiv og frygtindgydende måde. 

Den obligatoriske Lenin
skikkelse, der hilser på sovje
tiske pilotervarogså til stede, 
selv om Lenin-statuer efter
hånden er forsvundet næsten 
alle andre steder. -

Toppen af dette beskedne 
nationale flyvemuseum var 
imidlertid den udendørs udstil
ling af langt de fleste fly pro-
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duceret til Sovjets flyvevåben 
siden den 2. verdenskrig, plus 
enkelte civile typer. 

I en rodet og tilfældig or-

Tu-16 Badger. 

den kunne man identificere en 
række perler, fly, som i NATO
bøger fra Den kolde Krigs tid 
er ret indgående beskrevet, 

Kæmpehelikopteren Mil V-12/Mi-12 og foran den en SB-2. 

men uden de næroptagelser, 
som det - mod en klækkelig 
US $ ydelse - var muligt at 
fotografere tæt på netop her. 

Russerne har meget beva
ringsværdigt flyudstyr og hele 
fly - mere end 150 i Modino, 
men deres mistroiske og 
besynderlige holdning gør et 
besøg der til en blandet op
levelse. 

Det kunne have været en 
superudstilling, dersom hold
ningen var mere imødekom
mende, og med kun få ekstra 
indsatser, uden præg af mis
tænksomhed efter det gamle 
sovjetiske system, ville mu
seet kunne betegnes som 
yderst seværdigt. 

Når dette er sagt, må det 
selvsagt også indrømmes, at 
man kan stifte bekendtskab 
med en række fly, der fører 
ind i en anden flytradition, end 
vi normalt ser her i Vesteuro
pa. • 
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Da Sorte Torsdag ramte 
deployeringsflyvestationerne 
Af N.M.Schaiffel-Nielsen 

Så skete det, der af nogle blev 
anset for uafvendeligt. Tors
dag den 30. november kunne 
man i Morgenavisen Jyllands
Posten læse, at deployerings
flyvestationerne Tirstrup og 
Vandel blev foreslået nedlagt 
- fredsdividenden skal høstes. 

Resultatet af, at det dan
ske flyvevåben siden sit 1 0 års 
jubilæum den 1. oktober 1960 
er reduceret fra 286 fly, heraf 
ca. 200 kampfly og ca. 8000 
mand i uniform til i dag 67 
kampfly og godt 5000 mand i 
uniform, slår nu igennem med 
et ønske om strukturelle æn
dringer. 

Strukturelle ændringer har 
siden 1960'erne skullet over
sættes til besparelser, hvilket 
igen på dansk betyder: Tab af 
kampkraft! 

Fredsdividenden 

Under den amerikanske atom
paraply har danske regerin
ger gennem mere end tre 
årtier kunnet nedskære for
svarsudgifterne betragteligt. 

Eskadrille 728 blev nedlagt 
den 31 . marts 1968, Eskadrille 
724 den 30. april 1974. Med 
udgangen af 1992 lukkede 
Eskadrille 725, 21. december 
1993 Eskadrille 729. 

Inden for de sidste to år er 
flyvestation Avnø lukket og 
flyvestation Karup har ændret 
status fra flyoperativ til deploy
eringsflyvestation. Hertil skal 
lægges omlægningerne, eller 
nærmere nedskæringerne i 
både Kontrol-og Varslingstje
nesten og Luftværnsgruppen. 

Samtidig skal man ikke 
glemme, at allerede i begyn
delsen af 60'erne nedlagde 
man Flyvevåbnets mobile for
erne. Det har man senere 
søgt at bedre lidt på med op
rettelse af en slags KUP-es
kadriller, men bemandet med 
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En Harrier Gr. Mk. 7 fra No 1 
(F) Squadron på Wittering. Bli
ver Flyvestation Vandel luk
ket, må eskadrillen flyve fra 
en af de tilbageværende jyske 
flyvestationer. (foto s-n) 

mobiliseringspersonel og 
rådighedsofficerer og -befa
lingsmænd. 

NATO betaler ikke mere 

Efter at NATO har ændret sit 
forstærkningskoncept, er 
antallet af forstærkningseska
d riller til Danmark faldet dra
matisk. Aftalen om at sende 
en amerikansk Wing til Vandel 
faldt bort allerede for to år si
den, men Flyvestation Tirstrup 
har dog stadig en aftale om at 
modtage to engelske Jaguar
eskadriller. 

NATO har mere end tydeligt 
ladet forstå, at de faciliteter, 
man ikke længere har brug for, 
vil man heller ikke betale til. 

Nedlæg flere flyve
stationer 

Den 9. juni i år nedsatte for
svarsministeren en rådgiv
nings- og analysegruppe, som 
skulle vurdere den fremtidige 

anvendelse af de tre deploy
eringsflyvestationer. 

Gruppen opgav hurtigt at 
se på flyvestation Karup på 
grund af alle de aktiviteter, der 
ligger der. Nævnt i flæng: Fly
vertaktisk Kommando, Flyve
skolen, Hærens Operative 
Kommando, Hawk Eska
drillen og Danish Aerotech. 

Tilbage stod at vurdere, 
hvor mange driftsmidler, der 
kunne spares ved at nedlæg
ge Tirstrup og Vandel. 

Mange penge 

Umiddelbart synes det, som 
om man kan spare rigtig 
mange penge ved at lukke de 
to flyvestationer. 

Vandel er den dyreste i drift 
med 44,4 mio. kr., medens Tir
strup vil give et provenu på 
38.6 mio. kr. Heraf udgør løn
delene henholdsvis 30, 1 mio. 
kr. og 30,4 mio. kr. Tirstrup gi
ver mest, idet mange af de 
ansatte på Vandel fortsat skal 
varte Hærens helikoptere 
uanset Flyvetjenestens place
ring. 

Flere penge 

At lukke en flyvestation er i 
dagens Danmark ikke kun et 

spørgsmål om at dreje nøglen 
og gå. Arbejdsgruppen har da 
også været meget forsigtig i 
sine betragtninger om, hvor
ledes det kan lade sig gøre. 

Først og fremmest er man 
for Vandels vedkommende 
forsigtig i sin vurdering af, om 
flyvestationen overhovedet 
kan afhændes til en fornuftig 
pris. Man skulle tro, at spore
ne fra afhændelsen af Avnø 
skræmmer. 

I spørgsmålet om miljø
genoprettelsen er man om 
muligt endnu mere forsigtig. 
Kan man ikke lade baner, 
shelters og andet ligge, vur
derer arbejdsgruppen, at det 
vil koste et trecifret milli
onbeløb at fjerne de to flyve
stationer fra jordens over
flade. Det vil vel også være 
rimelig urealistisk attro, at om
egnen vil acceptere en miljø
bombe i form af brændstof
anlæg, der uvartet bliver lig
gende i jorden til fare for 
grundvandet. 

Og det er nok begrænset, 
hvor storbegejstringen vil væ
re for at have shelters liggen
de. De er jo i denne sammen
hæng grimme monumenter 
over tabte arbejdspladser og 
en fred, der af politikerne 
vurderes at være til stede. 
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HFT flyvestation 

Der er i arbejdsgruppens rap
port også taget stilling til, at 
Flyvestation Vandel bibehol
des som hjemsted for Hærens 
Flyvetjeneste (HFT). Bliver det 
løsningen, er driftsbesparel
sen 32,3 mio. kr. Forskellen i 
besparelsen ved at lade HFT 
forblive pa Vandel frem for at 
flytte enheden til Karup er 12, 1 
mio. kr. 

Dette skal regnes'op mod, 
at det koster ca. 75,6 mio. kr. 
at etablere HFT på Karup. En 
investering, der under visse 
forudsætninger kan reduce
res til 67 mio. kr. Nu er det 
imidlertid således, at staten 
ikke medregner renteudgiften 
af sine investeringer, hvilket 
ellers ville svare nogenlunde 
til besparelsen. 

De ca. 27 mio. kr., der blev 
givet ud til byggeriet på Fly
vestation Vandel i forbindelse 
med implementeringen af 
panserværnshelikopterne for 
tre år siden regnes naturligvis 
heller ikke med. 

Undring 

Det er svært at lade være med 
at undre sig over, at nogle po
litikere har så travlt med at fjer
ne kampkraft fra Flyvevåbnet. 

Flyvestationer er ikke ka
serner, de er kampmaskiner. 
De er grundforudsætningen 
for, at kampfly overhovedet 
kan operere. Det væsentlige i 
at kunne sprede sine kampfly 
- og ikke mindst beskytte dem 
i shelters - synes ikke at være 
gået op for politikerne. 

Nogle af dem synes at tro, 
at det er O.K. at kunne ope
rere fra Sønderborg lufthavn. 
At samme lufthavn ikke fysisk 
kan beskytte flyene og ikke har 
værkstedsfaciliteter til service
ring af dem, synes ligegyldigt. 

Og dog ved de fleste med 
en smule forstand på jetkamp
fly, at disse, i mange hense
ender "sarte" apparater, me
get hurtigt får brug for en kær
lig hand fra en tekniker, der 
har de nødvendige værk
stedsfacilitetertil sin rådighed. 

Det har Tirstrup og Vandel 
- der er så at sige shelters til 
forskel. 
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Der er fred! 

Samme torsdag aften, på de 
to nedlægningstruede flyve
stationer kaldet Sorte Tors
dag, nægtede den russiske 
udenrigsminister Andrej Ko
syrev at underskrive aftalen 
om Partnerskab for Fred med 
NATO. Han ville ikke accep
tere NATO-kontrol over lande 
så tæt på den russiske in
teressesfære. 

Balkan har været i oprør i 
snart tre år. Danske soldater 
fra alle tre værn er i FN-regi 
med til at holde de stridende 
fra hinanden, flyve forsyninger 
og løse andre specialopgaver 
på jorden, fx som Forward Air 

Controllers. Alt imens Søvær
net sejler Adriaterhavet tyndt 
for at kontrollere en våben
embargo. 

Det er fred! En fred, der har 
kostet flere danske soldater 
liv og lemmer end det er sket 
siden 2. verdenskrig. 

Forsvaret skal selv betale 

Hele denne sparerunde er 
udsprunget af, at forsvaret nu 
selv skal betale for FN opera
tionerne. 

- Hvad er det for en snak? 
Jo, det betyder, at de opera
tioner, FN betaler Danmark for 
at udføre, betales af forsvars-

1989 var sidste gang at No 705 Squadron deltog i deployering fra 
New Orleans Naval Air Station til Flyvestation Vandel. Her er det 
chefen for 926th Tactical Fighter Fighter Group, der efter 6 timers 
flyvning fra Lajes pi§. Azorerne kravler ud af cockpittet. Den danske 
rondel pi§. indersiden af lemmen til stigen symboliserede 926th. 
tilhørsforhold til Danmark og dermed Vandel. (foto s-n) 

Teknikerne pi§. dette billede, som er ved at samle en pod til 
TOW-missiler før monteringen pi§. en Fennec, vil ikke blive ar
bejdsløse, hvis Flyvestation Vandel lukker. Deres nye arbejds
sted vil hedde Flyvestation Karup. (foto s-n) 

budgettet. Det er måske lidt 
svært at forstå, men sådan er 
det. Var det ikke mere rimeligt, 
at politikerne sagde til forsva
ret "I skal spare!" og så blande 
FN udenom. 

11994 blev alle øvelser af
lyst. Der skulle hentes 100 
mio. kr. på en gang. De pro
fessionelle danske soldater, 
hvis indsats politikerne gerne 
tager rosen for, kan ikke læn
gere få lov at øve sig. 

For 1995 lyder regningen 
på 699 mio. kr. Gad vide om 
de professionelle bliver mere 
professionelle af det? At være 
god til sin profession i den 
branche der hedderforsvaret, 
betyder bedre overlevelses
chancer, ligegyldigt om man 
er jagerpilot eller infanterist. 

Fremtiden 

Det vil være forståeligt, hvis 
politikerne ønsker at slanke de 
to deployeringsflyvestationer. 

Det vil være lige så forståe
ligt, hvis man flyttede. de spa
rede normer til for eksempel 
Eskadrille 730, der ifølge lov 
nr. 909 af 8. december 1993 
er udpeget til at rykke ud i 
CSCE- og FN-regi for at være 
med til at bevare eller oprette 
fred. Det sidste betyder kamp. 

Indtil nu har nye aktiviteter 
betydet, at man bare giver en 
kasket (læs arbejdsopgave) 
mere til den enkelte ansatte. 
Bliver det konklusionen, at 
man bevarer de to flyvesta
tioner på lavt blus, vil Danmark 
stadig, under sværere forhold 
ganske vist, kunne modtage 
de forstærkninger, vi på grund 
af egne besparelser vil få 
hårdt brug for den dag bøtten 
vender. 

Intet i historien beviser, at 
en fredelig tilstand varer evigt. 

Clausewitz's ide om, at 
magtanvendelse kun er poli
tikken videreført med militære 
midler, vil være evig gælden
de. 

Danmark har gennem de 
sidste 150 år altid vidst at væ
re totalt uforberedt, når ufre
den bankede på døren. Den 
sidste militære sejr daterer sig 
tilbage til den slesvigske 
treårskrig 1848-1850. • 
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Kange rluss uaq/Sø nd re 
Strømfjord Lufthavn, Bluie 
West 8, Sondrestrom Airbase 
eller bare Sondie. Kært barn 
har mange navne, men fakta 
er, at det drejer sig om Grøn
lands hovedport til omverde
nen. 

Lufthavnen ligger i Vest
grønland, godt 60 km nord for 
polarcirklen, og ved mundin
gen af "Watson River", der 
bringer enorme mængder af 
smeltevand fra indlandsisen, 
hvis 50 meter høje iskant står 
blot 25 km øst for byen. 

Kangerlussuaq betyder 
den lange fjord, og i bunden 
af Grønlands næstlængste 
fjord på 185 km ligger lufthav
nen der blev påbegyndt af 
amerikanerne 7. oktober 1941 
under ledelse af den norsk
fødte oberst Bernt Balchen. 

Lufthavnen blev i 1950 
ovedraget til Danmark, men 
27. april 1951 overgik den igen 
til USA, som et led i en ny 
forsvarsaftale, og fik navnet 
Sondrestrom Airbase. 

Kangerlussuaq Lufthavn 
blev overdraget til Grønlands 
Hjemmestyre i 1992 og bærer 
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Tekst og foto: Rune Balle 

A-pilot og antropologistuderende Rune Balle be
søgte i fjor Søndre Strømfjord, den tidligere ame
rikanske base på Grønland, der nu er civil luft
havn. 

tydeligt præg af at være tidli
gere amerikansk base. Går 
man rundt i byen der ligger på 
begge sider af den 2.800 
meter lange bane, kan man 
næsten fornemme det liv, der 
har været på basen. 

Nord for banen ligger den 
civile del, med hotel , luft
havnsadministration og boli
ger til de civilt ansatte, syd for 
den ligger hele den tidligere 
amerikanske base. Dvs. han
garer, garageanlæg, bolig
blokke, sportshal, svømme
hal, bowlingbane, tennis og 
fodboldbaner, fødevarelagre, 
messer, barer, bageri, mejeri 
og sågar en kirke. Der mang
lede ikke noget, og i dag 
mangler stort set ikke meget 
andet end de amerikanske 
militære og civile ansatte. 
USAF har kun taget få ting 
med tilbage til staterne. 

Langs fjorden står 10-15 
store tanke med fyringsolie til 
byens bygninger og brænd
stof til fly og køretøjer. De bli
ver tanket op hver sommer, 
når forsyningsskibene kan 
besejle fjorden for is fra slut
ningen af juni. 

Godt 15 km fra lufthavnen 
ligger havnen, der dog ikke 
kan besejles af forsyningsski
bene, der ankrer op i fjorden. 
Via pipelines fyldes tankene, 
og fragten losses ned i de tre 
gamle landgangsfartøjer, der 
alle deltog ved D-dagen i 
Normandiet 6. juni 1944 og 
som nu hver sommer land
sætter årets forsyninger. 

USAF rejste fra lufthavnen 
den 30. september 1992, efter 
at have demonteret og fjernet 
de dele, man ønskede at tage 
med til USA, og 1. oktober 
1992 overtog Grønlands Hjem-

mestyre alle anlæg, uden dog 
at have endelige planer for 
lufthavnens fremtid. 

7.500 operationer 

Hjemmestyret har netop be
sluttet at bygge syv nye flyve
pladser til fastvingede fly til af
løsning af de dyre flyvninger 
med S-61 helikopterne, der 
har tjent landet i over 20 år. 

Pladserne bygges i hhv. 
Upernavik, Ummannaq, Aasi
aat, Maniitsoq, Paamiut og 
Qaqortoq, og derudover har 
man en drøm om at udbygge 
Nuuk lufthavn, så den kan 
overtage atlantflyvningerne. 

En udbygning af Nuuk Luft
havn vil dog medføre enorme 
anlægsudgifter, og væsentligt 
flere diversions end de ca. to 
om året, som vejret i Kanger
lussuaq medfører. Derfor er 
der stort set ingen, der tror på, 
at Kangerlussuaq Lufthavns 
status og trafikmængde på 
omtrent 7.500 operationer og 
62.000 passagerer om året vil 
blive indskrænket de tørste 
mange år. 

Forlader man ankomsthal-
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len for at besøge de godt 250 
indbyggeres forretning "Butik
ken", møder man det kendte 
gule skilt med et C, der viser 
vej til briefingen. 

Butikken og Statens Luft
fartsvæsen (SLV) deler en to
etagers bygning på godt 1.000 
m2, hvor SLV har til huse i 
overetagen. Her bor briefing, 
flyveinformation, rednings
central , OMi, teknik og SLV's 
administration med udsigt 
over lufthavnen. 

Tjenetestedsleder Fritz 
Thers-Nielsen tog gæstfrit 
imod. Når man er så langt væk 
fra Danmark, er besøg sjæld
ne, og det er spændende at 
give andre indblik i det arkti
ske samfund og den særpræ
gede arbejdsplads, der tæller 
de 21 ansatte, SLV har på ste
det, foruden alle de ansatte 
ved selve lufthavnen, der 
drives af Grønlands Hjemme
styre. 

Fritz Thers-Nielsen har 
arbejdet i Kangerlussuaq Luft
havn i 18 år. 

- Før i tiden var der rigtig 
pionerånd, fortæller han, og 
det er kun et par år siden, vi 
så den sidste telegrafnøgle 
blive båret ud. ldag har vi 
computere over det hele, og 
alt foregår som i Danmark, så 
nu ka' man såmænd snart 
ligeså godt vende tilbage, 
beretter Fritz Thers-Nielsen 
med et glimt i øjet, der røber, 
at det nok ikke lige er planen. 

Luftrummet 

Luftrummet over Grønland er 
delt i to lag ved Flight Level 
195. Det øvre lag er kontrol
leret luftrum hvor henholdsvis 
Reykjavik OAC (Oceanic Area 
Control Center) og Gander 
OAC i Canada yder flyvein
formations-, alarmerings og 
flyvekontroltjeneste. 

Det nedre lag er ikke-kon
trolleret, og Søndrestrøm FIC 
(Flight Information Center) 
yder her flyveinformations- og 
alarmeringstjeneste, bortset 
fra de lokale kontrolzoner om
kring lufthavnene i Kangerlus
suaq/Søndrestrøm og Thule. 

Radar anvendes kun om
kring de to lufthavne med kan-
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Bo Nesbit i Sondrestrom Flight Information Center. 
At billedet er taget i Grønland, er ikke nemt at se. 

trolzoner, og udenfor disse af
giver FIC'en trafikinformatio
ner til luftfartøjerne, når det 
beregnes at disse vil kommet 
nærmere hinanden end de 
fastsatte minima, således at 
luftfartøjerne sættes i stand til 
at holde sikker indbyrdes 
afstand. 

På grund af atmosfærens 
periodiske opløsning af FED
lagene opstår der til tider 
black-outs på HF-båndene, så 
flyene ikke kan række lceland 
Radio eller de canadiske ra
diostationer. I disse situationer 
træder FIC'en til og "relayer" 
kommunikationen via direkte 
telefonlinier. 

FIC Søndrestrøm betjente 
i 1993 ca. 16.000 VFR og ca. 
8.000 IFR operationer, men 
langt størstedelen af trafikken 
i det grønlandske luftrum er 
transitflyvninger over FL 195, 
altså udenfor, eller mere præ
cist, over FIC'ens arbejdsom
råde. 

Rescue Control Center 
Søndrestrøm. 

Det sker af og til, at FIC'en 
modtager nødmeldinger fra 
fly. I en sådan situation åbnes 
redningscentralen RCC Søn
drestrøm indenforkort tid, ved 
at tilkaldevagten møder op og 
bemander RCC'en, der ligger 
dør om dør med FIC'en. 

Redningsopgaveme i Grøn
land er opdelt i tre enheder, 
landområder og fjorde, der 
administreres af politiet, ha
vet, der administreres af sø
værnet, og luftrummet, der 
administreres af SLV. 

Et tænkt eksempel 

Kim Rosing-Asvid, leder af 
RCC Søndrestrøm, demon
strerede redningscentralen, 
der er udstyret med HF og 
VHF radioer, digitale recorde
ringsmaskiner, direkte tele
fonlinier til Island, Canada og 
Søndrestrøm Tower samt 

Kim Rosing-Asvind demonstrerer beregning af »search area« 
for en simuleret havarist. 

computer til beregning af 
havaristpositioner. 

I det tænkte eksempel 
havarerede et fly kl. 06.00 
UTC nær FIR-grænsen mel
lem Island og Grønland på 
position 65.23 gr. N. og 35.00 
gr W. Flyet havde to personer 
ombord og var udstyret med 
dinghy, polarudstyr og den for 
luftfarten obligatoriske ELT
nødsender, der opfanges af 
sattelitsystemet COSPAS
SARSAT. 

Flyvevåbnet varskoes, og 
besætningen gør klar til mis
sion på den Gulfstream 111, der 
er stationeret i Søndrestrøm. 

Samtidig fodres RCC-com
p ute ren med havaristens 
formodede position samt de 
aktuelle vind og strømforhold 
i området. En driftberegning 
tog tidligere et par timer, men 
idag udregner computeren 
den forventede position på et 
par minutter, og på baggrund 
af aktuelle vejrforhold følges 
havaristens formodede drift. 

ELT'ere sender på 121,5, 
243,0 og 406 MHz, og signa
lerne opfanges af satelitter, 
der transmitterervidere til LUT 
(Local User Terminal) i Bodø i 
Nordnorge. Her bliver signa
lerne .oversat" og sendes så 
videre til RCC-Søndrestrøm. 
406 MHz udstyret giver som 
121,5 og 243 MHz nødsen
derne altid to mulige positio
ner, men 406 MHz udstyret 
angiver en procentsandsynlig
hed for hvilken af de to positio
ner der er den rigtige. 

Endvidere foregår der in
gen kommunikation på 406 
MHz, hvilket sparer RCC for 
rigtigt mange fejlopkald, da et
hvert udsendt signal på 121,5 
eller 243 Mhz registreres og 
efterforskes. Derfor er det ret 
generende, når civile piloter 
kalder hinanden på 121,5 for 
at aftale hyggesnak på en 
anden frekvens! 

På baggrund af oplysnin
gerne om havaristen kontak
tes ejeren, der bekræfter at 
have et fartøj i nærheden af 
den oplyste position, og G-
3'eren, der nu er på vej ind 
over indlandsisen, dirigeres 
hen imod den oplyste position, .. 
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der løbende opdateres i com
puteren. 

Der udregnes et eftersøg
ningsområde, der vises på 
skærmen, og G-3'eren og an
dre fartøjer i nærheden bliver 
informeret om havaristens 
formodede position, hvorefter 
flådens nødsender kan pejles 
på 121,5 MHz. 

Når eller hvis havaristen 
opdages flydende på vandet, 
kontaktes den eller de nær
meste i nærheden, der har 
mulighed for opsamling af de 
personer, der er ombord. Det 
kan være civile skibe, søvær
net eller deres Lynx-helikop
tere. 

En anden mulighed er at 
leje en af Grønlandsflys S-61 
helikoptere, der indenfor ca. 
en time kan være klar med 
hoist til opsamling . Sidst
nævnte mulighed er dog en 
af de dyrere, da Grønlandsflys 
pris ligger på omkring 56.000 
kr. i timen! 

Pop-eksepditioner 

I vores tænkte eksempel gik 
det godt. Vejr og vind var med 
havaristen og redningstjene
sten, men det er ikke, hvad 
man skal tage som en selv
følgelighed under arktiske 
flyvninger. 

Heldigvis er alvorlige uheld 
sjældne, men de seneste par 
år har der været to-tre alvor
lige sager pr. år, hvor bl.a. Nu
na Air og Grønlandsfly har 
været blandt de uheldige. 

Langt de fleste sager finder 
sted om sommeren, hvor vej
ret er rimeligt, og sommersa
ger som færgeflyvninger med 
urutinerede piloter og ikke 
mindst ekspeditionerne på 
indlandsisen tager megen tid 
for RCC. 

Sidstnævnte er ikke i kridt
huset hos folkene ved RCC, 
der er godt trætte af "pop
ekspeditioner" på isen, hvor 
formålet for deltagerne ofte er 
at få tilfredsstillet eventyrlys
ten og at komme i medierne, 
så sponsorerne kan få deres 
del af opmærksomheden. 

Disse polar-amatører giver 
hver sommer alt for meget 
arbejde, og selvom der ind-
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hentes til ladelser hos Dansk 
Polar Center og deponeres 
store beløb, så er der også 
en befolkning i Grønland, der 
kan komme i klemme. 

Et aktuelt eksempel var en 
sag, hvor en kvinde med 
fødselskomplikationer skulle 
hentes med helikopter fra en 
bygd på østkysten. Samtidig 
havde en ekspedition på isen 
problemer og havde rekvireret 
samme helikopter, der dog 
tørst blev dirigeret til den 
fødende kvinde. 

En medarbejder ved RCC 
forklarede at det er et ubeha
geligt valg. 

Hvem man skal give før
steprioritet? De eventyrlystne 
på isen risikerer rent faktisk 
at forårsage alvorlige konse
kvenser for uskyldige men
nesker, der enten er i fare eller 
sætter livet på spil i en red
ningsaktion. 

På redningscentralen ople
ver man også, at nødsituatio
ner løser sig under vejs og 
ender uden alvorlige uheld, og 
af og til opleves rene solstrå
lehistorier. 

En Learjetfra De Forenede 
Arabiske Emirater var på vej 
over Grønland og paradoksalt 
nok var den tæt på at løbe tør 
for brændstof. 

Et forsøg på en sikker
hedslanding i en af lufthav
nene i Sydgrønland mislykke
des pga. dårligt vejr, og ara
berne blev så dirigeret til at 

nødlande på isen. Mindre end 
en halv time efter nødlandin
gen blev de samlet op af en 
helikopter, og de noget over
raskede arabere, der stod i 
smoking og laksko, kunne så 
flyves i sikkerhed. 

Enden på historien var, at 
araberne sendte ettakkebrev, 
hvori de udtrykte deres over
raskelse over det eminent 
effektive redningsapparat, der 
stod klar i Grønland. 

Det sker, at man kan være 
så heldig som de var, men det 
nænnede man ikke at fortælle 
dem. 

Flyet blev iøvrigt efterladt 
på isen, og da forsikrings
selskabet ikke ønskede at for
søge en bjærgning, blev det 
meste af instrumenteringen 
senere hentet af vragjægere. 

Søndrestrøm Tower 

Efter at have passeret diverse 
hangarer, værksteder og lag
re i den tidligere amerikanske 
base når man til tårnet, hvor 
en telefon hænger i en lille 
sammentømret kasse af 
krydsfiner, hvis låge holdes 
lukket af et bøjet søm. 

Efter at have talt med 
flyvelederen lyder en brum
melyd og døren kan åbnes, 
hvorefter turen går op ad 
trapperne til Søndrestrøm 
Tower. Godt forpustet når man 
op, efter at have taget en stejl 
stige de sidste par meter. 

Flyvelederaspirant Kristian 
Pingel checker det sydlige 
luftrum assisteret af flyveleder 
Hans Erik /saksen. 

Det er turen værd, for oppe 
mødes man af en formidabel 
udsigt over hele lufthavnen og 
fjorden med bjergene i bag
grunden. Bjergene står som 
silhuetter langt ude, måske 
20-30 km borte, fristes man 
til at tro, men afstandene 
snyder i Grønland. Bjergene 
der ses fra tårnet ligger over 
70 km borte og er utydelige 
pga. lidt varmedis! (Lufttem
peratur 6 gr. C). 

Der er tre mand på vagt i 
tårnet denne fredag formid
dag i april. Flyveleder Per 
Malmberg og flyvelederaspi
rant Kristian Pingel varetager 
Tower, og Hans Erik lsaksen 
sidder ved siden af med radar
skærmen og passer Appro
ach. 

- Sønderstrom Approach 
Scandi 291 airfield in sight, 
lyder det fra VHF'en. 

Approach svarer og giver 
SAS-maskinen fra Køben
havn videre til Kristian Pingel, 
der sørger for den resterende 
kommunikation til den skin
nende hvide Boeing 767 hol
der stille på den civile torplads, 
hvor lufthavnens medar
bejdere står klar til at sørge 
for losning og lastning af flyet, 
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inden det 1 ½timesenere igen 
er i luften. 

Et øjeblik er der ro i luften, 
men så snart passagererne 
fra København er kommet 
ombord i de ventende S-61 
og Dash 7 fra Grønlandsfly, 
er der travlt igen. 

Om sommeren er der mest 
at gøre, og i de travle måneder 
når man op på næsten 1000 
operationer pr. måned. Til gen
gæld er man nede på 3-400 
operationer i vintermåneder
ne, hvor der ikke er så mange 
færgeflyvninger og så mange 
turister, der skal flyves til og 
fra indlandsisen og de mange 
destinationer langs kysterne. 

Tårnet er under lettere 
ommøblering efter at ameri
kanerne har fjernet det takti
ske udstyr. 

Tidligere var der en TACAN 
ved Sondrestrom Airbase og 
en RAPCON-approach trailer, 
hvorfra man kunne foretage 
GCA-approach ellertalk down 
via radar. 

I dag er der kun en sekun
dærradar tilbage, dvs. at kun 
fly med transponder kan ob
serveres på radar, og det er 
endda begrænset af bjer-

SAS's Scandi 291 er netop 
ankommet fra København. 

I baggrunden ses et par af 
lufthavnens brændstofbehol
dere. 
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gene, der i visse retninger 
skygger for radarbilledet. 
Derudover har man direkte 
linier til Island og FIC'en samt 
VHF-radioudstyr. 

I marginalvejr er det kun 
muligt at anflyve Søndrestrøm 
vestfra via Localizer DME
NDB til bane 10, da topogra
fien og localizeren ikke giver 
mulighed for instrumentlan
ding til bane 28 inde fra land. 
Marginalvejr er også lidt af en 
sjældenhed, for omkring 300 
dage om året lyder meldingen 
CAVOK og vind på 0-15 knob. 

På spørgsmålet om luft
havnens fremtid læner Per 
Malmberg sig tilbage, folder 
armene over kors og fortæller 
lidt stolt: 

- Som du ser, så er vejret 
her perfekt, og det er det næ
sten altid. Jeg tror, at vi inden
for det seneste årstid har haft 
to diversions - er det ikke rig
tigt, Hans Erik? 

- Joe, svarer Hans Erik 
!saksen. Den ene var SAS, 
der ikke kunne lande i 20 knob 
medvind til bane 10, og den 
anden var ham Herkulessen, 
der havde decision altitude i 
2.000 fod - men han landede 
efter en lille time i holding. 

Tid til læsning 
Imens Kristian Pingel overvå
ger lufthavnen, får vi en snak 

Jesper Thiesen analyserer vejrkort. 

om jobbet som flyveleder i 
Søndrestrøm og flyvningen 
generelt i Grønland. 

Tårnet er dagligt bemandet 
kl. 7-19 lokal tid, med tilkalde
vagt udenfor normal åbnings
tid, hvis fx Flyvevåbnet bliver 
kaldt ud på fiskeriinspektion, 
eftersøgning eller sygetrans
porter. 

En stor del af tiden er der 
ikke fly i luften omkring luft
havnen, så der er tid til atfølge 
med i livet udenfor tårnet i 
aviser og på TV. Og nogle bø
ger får man også læst i løbet 
af de et-to år, udstationerin
gen normalt varer. 

Af og til er der dog rigtigt 
travlt, hvilket er tilfældet 
omkring SAS forbindelserne, 
hvor passagerer skal til og fra 
lufthavnen. 

Jeg spurgte hvordan det 
var med kulden i Grønland, 
og Per Malmberg forklarede, 
at det ikke var så stort et pro
blem, og som man kunne se i 
tårnet, var der masser af ra
diatorer. 

Det største problem var 
faktisk, at når den kolde luft 
kommer ind og bliver opvar
met, så falder luftfugtigheden 
drastisk. 

Og med et smil sagde han: 
- Nogle gange er luften så 

tør, at hvis man spyttede ud i 
luften ville det aldrig ramme 
jorden, med mindre man tyg
gede skrål 

Det er selvfølgelig en lidt 
anderledes opgave at have 
med flyvning at gøre i Grøn
land end i Danmark. Tidligere 
stod der fx i AIP-Grønland 
under remarks for Søndre
strøm: Watch out for reindeerl 

OMi-NORD 
Besøget i Kangerlussuaq 
Lufthavn sluttede hos Dan
mark Meteorologiske Instituts 
afdeling NORD, der har fire 
meteorologer og to observa
tører i fast tjeneste. Afdelingen 
forsyner hele Grønland til 
lands til vands og i luften med 
aktuelle vejroplysninger og 
prognoser. 

Jesper Thiesen, der er 
nyuddannet meteorolog med 
omkring et års tjenestetid bag 
sig i henholdsvis Danmark og 
Grønland, fortæller, at det er 
et rigtigt spændende sted at 
arbejde som meteorolog. 

OMi-NORD dækker et om
råde over 50 gange større Ø' 
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end Danmark, eller svarende 
til det meste af Skandinavien, 
og vejrforholdene langs kys
terne er meget specielle med 
mange lokale vejrfænomener. 

Over indlandsisen er vejret 
selvfølgelig ret stabilt med det 
permanente højtryk, men når 
man sidder og laver prog
noser for kystområderne, er 
der alle chancer for at få 
,,kunderne" på nakken. 

Det sker også, at det halve 
af Nuuk ringer og spørger til 
vejret, når det har været slemt 
i en længere periode. 

Vejret i Kangerlussuaq er 
nærmest kedeligt at beskæf
tige sig med, for med belig
genheden kun 25 km fra ind
landsisen er det uhyre stabilt. 
Koldt og klart om vinteren, 
med temperaturer på minus 
20-45 grader C. Til gengæld 
er der varmt om sommeren. 

Vejrmæssigt er lufthavnen 
nærmest genialt placeret 
med skyfrit 300 dage om året. 
Mon ikke amerikanerne har 
lavet en del research inden 
placeringen? 

Man skulle tro, at der var 

En af Grønlandsflys Sikorsky helikoptere på turist-rundflyvning 
ved indlandsisen. 

enorme mængder af sne at 
slås med om vinteren, men 
omkring lufthavnen falder der 
faktisk kun omkring 20 cm 
sne. Det skyldes bl.a., at der 
ca . 100 km mod sydvest 
ligger en stor gletchertunge, 
der giver læ og som derfor 
får den nedbør, der kunne 
have nået Kangerlussuaq . 

Lidt problemer er der dog 
med sneen, fordi den fyger og 
derfor danner driver. Det er 

altså ikke den alpine skisport, 
der dyrkes af beboerne i byen, 
men langrend, snescooter og 
hundeslædekørsel er der rig 
lejlighed til. 

Noget for turister 
Livet går videre i det kolde 
nord, og alt tyder på, at man 
også i fremtiden vil komme til 
Kangerlussuaq, hvis man 
rejser non stop mellem Kø
benhavn og Grønland. 

Byen er ved at finde sin nye 
civile rytme, der bl.a. giver nye 
arbejdspladser indenfor turis
men, som Grønlands Hjem
mestyre venter sig meget af. 

Faktisk er det heller ikke så 
dyrt at tage på ferie i Grøn
land. En uge i Kangerlussuaq 
kan med fly, kost og logi gø res 
for omkring 5.000 kr. i højsæ
sonen. Omkring byen er der 
rig mulighed for at opleve den 
storslåede grønlandske natur 
på ture til indlandsisen, rens
dyr og moskussafari, hunde
slæde og på vingerne. 

Der er en aktiv flyveklub i 
Kangerlussuaq med en PA-
28-180, der efter sigende kan 
lejes for ca. 700 kr/timen mod 
et mindre indmeldelsesgebyr 
i klubben. 

Og skulle man være inte
resseret i at kikke forbi i luft
havnen, er jeg overbevist om, 
at der gives tilladelse, hvis der 
ikke er for travlt, for mage til 
gæstfrihed skal man lede 
længe efter. 

• 

Elektro111agnetisk kortlægning 
af Nordvestgrønland 
Et lille besynderligt udseende 
fly besøgte i fjor sommer 
Grønland. Der var tale om en 
højt specialiseret CASA 212 
turboprop med kabler spændt 
ud mellem vingespidser og 
lange master på hale og næ
se, således at kablerne var 
"viklet rundt" om flyet i det 
vandrette plan. Hele arrange
mentet lignede mest af alt en 
gigantisk elektrisk spole med 
et fly i midten, hvilket det rent 
faktisk også var, idet systemet 
er udviklet til at kunne regi
strere jordens magnetiske 
felter med stor nøjagtighed. 

Undersøgelsesmetoden 
bygger på de fysiske egen
skaber, som ligger i bjergar
terne og deres indhold af mi
neraler. Komplicerede bereg-
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ninger over magnetfeltmålin
gerne gør det muligt at tegne 
kort over bjergarternes varia
tion og de geologiske struktu
rer, og flyet kan rent faktisk 

"se", hvad der gemmer sig 
200-400 meter under jord
skorpen. 

Grønlands hjemmestyre vil 
over fem år gøre en ekstraor-

Tekst og foto: Jan Jørgensen 

dinær indsats for at styrke 
efterforskningen af mineral
forekomster i den grønland
ske undergrund ved hjælp af 
avancerede elektromagneti
ske flymålinger. Målet i fjor var 
lnglefield Land nord for Qaa
naaq i Nordvestgrønland, og 
hele sommeren opererede 
den specielt udstyrede CASA 
212 fra Thule. 

I en højde af 15.000 meter 
gennemfløj det lille fly det 
5.500 kvadratkilometer store 
undersøgeIsasområde i paral
lelle baner med en indbyrdes 
afstand af 400 meter. 

Det canadiske selskab 
Geoterrex Ud. var kontraktor 
på projektet og Grønlands 
Geologiske Undersøgelser, 
GGU, operatør. Selve flyet 
var lejet i Australien. • 
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OSCAR 
YANKEE 

Kommentarer 
til Oscar 
Yankee 

Tilgang 

OV-

FOS 
TLC 
VIG 

Slettet 

Type Fabr. nr. Rag.dato Ejer 

Piper PA-28R-180 28R-30683 21.11. Jonas Erik Lawesson, Tranbjerg 
Partenavia P. 688 147 8.12. AM Aviation ApS, Rødding 
Piper PA-38-112 38-79A0233 21.11. Aksel Vig Rasmussen, Horsens 

Importøren af Cherokee Ar
row OY-FDS er sluppet nemt 
over ommalingen af flyet, da 
det skulle registreres i Dan
mark - det har hidtil heddet 
SE-FOS. Det er af årgang 
1968. 

ov- Type Dato Ejer Årsag 

BDO Piper PA-31 P 20.12. Cimber Adviser, Hadsund Solgt til USA 
HFT Robinson R22 19.12. Thomas Kristensen, Slangerup Solgt til Sverige 
MBL Boeing 737-400 8.12. Maersk Air, Kastrup Lejemål ophørt 
SBH Boeing 727-200 30.11. Sterling Airways, Kastrup Solgt til USA 

Ejerskifte Partenavia OY-TLC er fra 
1978, ex G-CNIS og før da 
EI-BKH. OV- Type Rag.dato Nuværende ejer Tidligere ejer 

Indehavere af AM Aviation 
er Allan Kvintel og Michael 
Bock. 

DHR Cessna FA 172F 29.11. Peter Bennedsen, Sdr. Felding Rehns Mink, Gl. Skagen 
Niels G0ntelberg, Roskilde+ 
Kjeld Østergaaard, Fjenne
slev + 

Tomahawk OY-VIG er fra 
1979, ex SE-KNI. 

IDB PA-28-236 29.11. Ejvind Skive, Tune + 
VJX ASW-15 20.12. Søren Johansen, Veksø+ 

Maersk Air har returneret 
sin indlejede Boeing 737-400 
til den irske ejer Guinnes Peat, 
og flyet er nu udlejet til en 
tyrkisk operatør. 

Nogle tilføjelser til tidligere 
udgaver af Oscar Yankee: 

Cessna F 172H OY-AEV 
havarerede den 23. januar 
1994 i Lindtorp (nr. 5/1994, s. 
269). 

Cessna I72C OY-AEV væl
tede under en storm i Esbjerg 
den 19. december 1993 og 
blev erklæret for totalskadet 
af forsikringsselskabet. (nr. 
10/1994, s. 31). 

Datoen for registrering af 
OY-PRK's ejerskifte er 20.9. 
1994 (nr. 12/1994, s. 32). 

LÆSER
BREVE 

Jørgen Thalbitzer 

En kommentar til artiklen i nr. 
12, ,,Dansk Spitfire-pilot min
det": 

Ifølge bogen "Med RAF for 

B+l-teori, kr. 14.500,
D-teori, kr. 11 . 900 ,
FLT-bevis kr. 3.800,-
us-certifikatkonvertering 
·· Higt, level Meterologi ' 
~et Engine Fundamentals 

Der oprettes løbende kurser. Undervisning 2 x ugentligt kl. 19-22. 
Samt s~ialkurser for A-teori lør/sønda!:! kl. 9-16. 

Ring for tilmelding/yderligere oplysninger. 

Skolen for civil \i C 
Pilot Uddannelse .::;a;:,ingen 

Roskilde Lufthavn - 4000 Roskilde. Tlf.: 42 39 16 30 Fax: 42 40 13 15 
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Danmark - Historien om Jør
gen Thalbitzer" undslap han 
ikke via Sovjetunionen, men 
rejste - med tyskernestilladel
se! - til lstanbul, og derfra syd 
om Afrika til England. 

Erik Bjerring 
Viborg 

Jørgen Thalbitzer flygtede 
sammen med en ven fra fan
gelejren, commander Buckly, 
i en gammel tysk foldekano, 
hentet ved Svanemøllen. 
Flugten fandt sted fra profes
sor Husfeldts sommerhus i 
Snekkersten (nu forsvundet). 

De omkom undervejs til 
Sverige. Jørgen drev i land 
ved Vejby strand - ikke Hel
singør. 

Lennart Ege 
Skævinge 

Artiklen er baseret på mate
riale modtaget fra England, og 
jeg beklager, at jeg ikke kon
trollerede dets nøjagtighed. 
Jeg har selvfølgelig læst Billy 
Thalbitzers bog om sønnen, 
men det er ca. 45 år siden, og 
jeg havde derfor ikke alle 
detaljer present, da jeg skrev 
artiklen. 

H.K. 

SAS FLIGHT ACADEMY 
og 

SKOLEN FOR LUFTFARTSUDDANNELSERNE 

uddanner 

TRAFIKFL YVERE 
Ring eller skriv efter uddannelsesprogram med nærmere oplysninger 

om optagelsesbetingelser, uddannelsesforløb, priser etc. 
hos: 

JAJ 
SLU TRAFIKFLYVERSKOLEN/ 

DANISH AVIATION COLLEGE 

FLIGHT ACADEMY 

Lufthavnsvej 48, DK 4000 ROSKILDE 
Tel. +45 42 39 14 88 - Fax +45 42 39 13 12 
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FLY
KENDING 

VI Henning Rose 
Bent Sehested 

Af de kampfly, som DDR brag
te med ind i det genforenede 
Tyskland, er der i dag kun en 
type i tjeneste i Luftwaffe: 
MiG-29, NATO meldenavn 
Fulcrum. 

Arbejdet på dette formida
ble jagerfly begyndte så tidligt 
som 1970 på Mikoyans kon
struktionsbureau, hvor man 
udarbejdede flere taktiske ja
gerprojekter. I 1972 beordre
des udvikling af et af disse 
projekter, der fik betegnelsen 
MiG-29. 

MiG-29 skulle udvikles 
som jagerfly, men med en 
sekundær rolle som angrebs
fly og efterhånden erstatte 
MiG-21 Fishbed, MiG-23 
Flogger, Su-15 Flagon og Su-
17 Fitter. 

Detailkonstruktionen be
gyndte i 1974, samme år hvor 
F-15 gik i operativ tjeneste og 
F-16 fløj første gang. NATO 
havde i denne periode skiftet 
taktik til lavtflyvende ind
trængning for både bombefly 
og angrebsfly. 

MiG-29 projektet blev der
for prioriteret meget højt og 
kravene var store, idet flyet 
teknologisk skulle være fuldt 
på højde med eller bedre end 
de vestlige fly. Da ingen af de 
tidligere luftforsvarsjagere 
havde lookdownlshootdown 
radar, var dette et ubetinget 
krav. Derudover skulle flyet 
kunne operere fra ikke-forbe
redte pladser, udvise stor på
lidelighed og frem for alt være 
billigt i drift. 

MiG-29 fløj første gang i 
oktober 1977, men fø rst i 
1979 fik den vestlige verden 
kendskab til flyet, da prototy
pen blev identificeret på et 
satellitfoto. Da det blev klart 
for NATO. at typen ville blive 
sat i produktion, fik den tildelt 
kodenavnet Fulcrum (der 
ifølge Gyldendals røde ord-
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Foto: Aa-N. 

MiG-29 Fulcrum 
bog betyder støtte, støtte
punkt, (om)-drejningspunkt, 
understøttelsespunkt (på 
vægtstang) eller underlag un
der løftestang.) 

Beskrivelse 

Mange russiske fly har kon
struktionstræk, der også fin
des på vestlige fly, men på 
MiG-29 er det svært at finde 
paralleller. 

Af særligt gode kendetegn 
kan nævnes næsepartiet med 
de konvekse vingeforlæn
gelser helt frem til radomen, 
indsugningerne og moto
rernes placering og de to kan
tede finner, der er skråt stille
de. 

De to motorer er af typen 
Tumanskii R-33D, der med 
efterbrænder yder 8.300 kp. 
For at undgå fremmedlege
mer fra banen i motorerne un
der start kan MiG-29 lukke 
indsugningsportene og tage 
luften gennem åbninger på 
oversiden af vingen. 

MiG-29 er meget robust, 
og strukturen kan modstå 12-
15 Guden at tage skade. 
Kroppens udformning gør, at 
omkring 40% af den samlede 
opdrift kommer herfra, hvor
ved belastningen på ydervin
gerne reduceres. MiG-29 er 
derfor velegnet til hårde ma
nøvrer og krappe drej. 

I venstre vingeforlængelse 
er der en 30 mm flerløbet 
kanon med 170 skud. Under 
kroppen er der et ophæng, 
hvor der kun kan ophænges 

en stor færgetank eller en 
mindre droptank. Under vin
gerne er der seks ophæng, 
hvor der kan ophænges luft
luft missiler eller bomber med 
en samlet vægt på op til om
kring 4.500 kg. 

Der blev fremstillet 13 pro
totyper, og selv om to gik tabt, 
forløb afprøvningerne tilfreds
stillende. Prototyperne havde 
to større finner monteret un
der kroppen (under de to nor
male finner), men de findes 
ikke på produktionsudgaven, 
idet det viste sig, at de alligevel 
ikke havde betydning ved op
retning af flyet fra spind. 

Ved flere opvisninger, før
ste gang i 1988 på Farnbo
rough, har Fulcrum vist sine 
gode manøvraegenskabe~ 
bl.a. haleglidning, hvor flyet 
under lodret stigning stopper 
og glider baglæns inden det 
rettes op. Endvidere cobra
manøvren, hvor flyet under 
vandret f lyvning trækkes 
kraftigt op, så det danner en 
vinkel på over 90° i forhold til 
flyveretningen, hvorefter det 
rettes op og fortsætter frem
ad-flyvningen. 

MiG-29 er leveret til det 
russiske flyvevåben i over 500 
eksemplarer og er eksporte
ret til mange andre lande, 
bl.a. Indien, hvortypen kaldes 
Baaz (ørn). Indien har mod
taget 45 fly, Syrien omkring 
80, Irak omkring 50, Jugo
slavien 14, Polen 1 O, DDR 20, 
Czekoslovakiet ca. 20, Ru
mænien 14 og Iran et lignen
de antal. 

Versioner 

MiG-29 Fulcrum A: Første 
produktionsmodel, leveret fra 
1983. Den har to lange finne
forlængelser hen over vingen, 
som rummer udkastere for 
chaff og flares. 

MiG-29UB Fulcrum B: To
sædet træningsversion. Cock
pittet er blevet forlænget både 
for og bag det eksisterende, 
hvorved radaren og noget af 
det interne brændstof har 
måtte opgives. Alle de lande, 
der anvender MiG-29, har 
også modtaget to til fem 
tosædede »B«. 

MiG-29 Fu/crum C: Lidt 
forbedret standard MiG-29, 
der gik i tjeneste omkring 
1987 og adskiller sig kun 
ved, at kroppen bag cock
pittet er mere hvælvet, så 
den kan indeholde mere 
brændstof samt opdateret 
elektronik. 

MiG-29K Fulcrum D: Flå
devariant, anvendt til forsøg 
på hangarskibe. Adskiller sig 
en del fra standardudgaven, 
bl. a. kan den folde det yderste 
af vingerne. Der er en lille 
savtak på forkanten af højde
roret, en stor udfyldning mel
lem udstødningerne, studs for 
lufttankning og fangkrog . 
Derimod har Mig-29K ikke 
luftindtag på oversiden af 
vingerne. Under hver vinge er 
der fire ophæng, to på den 
faste vinge og to på den fold
bare. Det vides ikke, om MiG-
29K skal produceres eller 
stoppes til fordel for Su-27K 
Flanker. 
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MiG-29M: Prototype med 
fly-by-wire. Den har større 
højderor med savtak på for
kanten og større flaps, såle
des at der fremkommer et hak 
på vingebagkanten. Mellem 
udstødningerne er der en 
forlængelse, der går længere 
ud end disse. Den har ingen 
øvre luftindtag. Om flyet kom
mer i produktion vides ikke. 

Vil du vinde en flyvebog? 

Skriv løsningen på et almin
deligt stykke papir med angi
velse af billednummer og fly-

JAN. SS 
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MIG-29 

Spændvidde ........... 11,36 m 
Længde ................. 17,32 m 
Højde ...................... 4,73 m 
Tornvægt .............. 7.825 kg 
Fuldvægt ............ 18.000 kg 
Maxhastighed 
(stor højde) ...... 2.445 km/t 

Maxhastighed 
(havoverfladen) 1.300 km/t 

Aktionsradius ...... 1.150 km 

type og send den til FLYV. Skt. 
Markus Alle 13.4, 1922 Frede
riksberg C, så den er fremme 
senest den 25. februar - og 
mærk venligst konvolutten 
Flykending. 

Blandt de rettidigt indsend
te løsninger trækker vi lod om 
to præmier. For at vinde før
stepræmien skal indsenderen 
have identificeret alle 16 
flytyper korrekt, mens det for 
andenpræmien er tilstrække
ligt med 12 rigtige. 

Løsningen på opgaven 
bringes i nr. 3, vindernes nav
ne i nr. 4. 
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Opgaven I nr. 1: 

1. MiG-23 Flogger 
2. A-6 lntruder 
3. F/A-18 Hornet 
4. MiG-21 Fishbed 
5. Alpha Jet 
6. Harrier 
7. Tornado 
8. F-15 Eagle 
9. F-4 Phantom 

10. F-111 
11. Jaguar 
12. Su-17 Fitter 
13. F-5 Freedom Fighter 
14. Su-24 Fencer 
15. Su-27 Flanker 
16. MiG-29 Fulcrum 

Vlndeme af opgaven i nr. 12: 

K.A. Andersen, Jylllandsgade 
9, 9560 Hadsund (Vingar for 
Norden. Nordens flygvapen i 
targ). 

Peter Stigaard, Kløvermar
ken 2, Vrøgum, 6840 Oksbøl 
(Miramar. The Home of Top 
Gun). 
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Årspræmlen 

Blandt samtlige indsendte 
løsninger på opgaverne i 
1994 trak vi lod om en ekstra 
præmie, Luft- og rumfartsår
bogen 1994/95. 

Vinder blev Peter Aaby 
Svendsen, Plovmarksvej 15, 
2605 Brøndby. 

Opgaven i nr. 12: 
Det var desværre en forkert 
,,facitliste" til opgaven i de
cember-nummeret, vi bragte 
i nr. 1 , men her er den rigtige: 

1. C-130 Hercules 
2. An-12 Cub 
3. T-17 Supporter 
4. An-24/26 Coke/Curl 
5. Mi-24 Hind 
6. Fennec 
7. An-24/26 Coke/Curl 
8. Mi-6 Hook 
9. Gazelle 

10. Mi-26 Halo 
11. Chinook 
12. Mi-8 Hip 
13. S-61 Sea King 
14. Mi-2 Hoplite 
15. An-22 Cock 
16. Cayuse (Hughes 500) 
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MODEL
SIDEN 

Af W. J. Wil/ersted 

Det er meget sandsynligt, at 
den kendte britiske flyingeniør 
B.P. Laight fra den hæderkro
nede fabrik Blackburn Aircraft 
Ud. i Yorkshire har roteret lige 
så hurtigt - hvor han end kun
ne befinde sig - som den kvik
ke, roterende bomb-bay i 
hans Buccaneer-fly, da han 
blev bekendt med den alt an
det end krigeriske, lyserøde 
»camouflage-maling«, som 
man udstyrede hans lavtfly
vende angrebsfly med, da de 
engelske "sørøvere" deltog i 
Golf-krigen. 

De robuste fly blev benyttet 
både som angrebsfly og mål
findere, og eftersom de måtte 
flyve henover ørkensandet i 
praktisk taget nul-meters 
højde for at undgå at blive op
daget af fjenden, valgte man 
at male dem lyst sandfarvede 
over det hele . Men denne 
farve fik af en nådesløs bræn
dende sol hurtigt en markant 
lyserød nuance, som det ikke 
må have været skægt at flyve 
rundt i for en garvet luftkriger. 

Men hensigten helliger 
som bekendt midlet. Nu er der 
kommet en herlig model i 1 :48 
fra Airfix af Miss Buccaneer, 
og så kan modelbyggerne hel
digvis afgøre med sig selv, om 
de vil vælge den lyserøde ud
gave eller foretrække et mere 
maskulint dress til deres - i øv
rigt fremragende - Buccaneer
model. 

Blackburn N.A.39, som ty
pen oprindelig betegnedes, 
var beregnet til at operere fra 
hangarskibe og skulle kunne 
foretage angrebsflyvninger 
med såvel atomvåben som 
konventionelle bomber med 
indflyvning i ultra-lav højde og 
med stor hastighed. 

Prototypen fløj første gang 
den 30. april 1958 med Derek 
Whitehead ved pinden, knap 
33 måneder efter at flyet var 
blevet bestilt. 
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Den lyserøde sørøver 

I juni 1959 landede Bucca
neer-fly for første gang på et 
hangarskib, HMS Victorious. 

Af den første version, S. 
Mk. 1 (S for strike), der havde 
De Havilland Gyron Junior 
motorer, blev der bygget 40 til 
Royal Navy. Man gik derefter 
over til Buccaneer S. Mk. 2 

med stærkere Rolls-Royce 
Spey turbofanmotorer. 

Den første serieudgave af 
Buccaneer S.2 fløj tværs over 
Atlanten non stop den 4. okto
ber 1965. Distancen var knap 
4.000 kilometer, og den blev 
klaret på 4 timer og 16 minut
ter uden lufttankning! 

Her er en Buccaneer i mere »normal« krigsmaling. Flyet er 
camoufleret i olivengrønt og gråt på såvel over- som under
siden af flyet. 

Buccaneers, der deltog i Ope
ration Desert Storm, blev ma
let lyst sandfarvede, men fik 
et særligt lyserødt skær under 
de so/hede himmelstrøg. Be
mærk det lille hajgrin på næ
sen af flyet. 

De første 84 eksemplarer 
af Buccaneer S.2 blev bestilt 
til Royal Navy, men efter den 
britiske regerings beslutning 
om at afskaffe de store han
garskibe i flåden, blev flyene 
overført til Strike Command i 
Royal Air Force . Her fik de 
betegnelsen S.2B og blev 
modificeret, så de kunne af
fyre Martel missiler. Der blev 
desuden fremstillet 26 direkte 
til Royal Air Force og 16 til det 
sydafrikanske flyvevåben (S. 
Mk. 50) . 

I Royal Air Force fortsatte 
Buccaneer i tjeneste til 1993, 
og da flyene løbende blev 
opdateret, kunne typen til det 
sidste betegnes som et sær-
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deles effektivt langtrækkende 
interdiction fly. 

Ved de berømte Red Flag 
øvelser i USA viste det sig, at 
de engelske Buccaneers med 
en bombelast på knap to tons 
og med »sømmet i bund« var 
hurtigere end såvel Mirage 
som Phantom li og F-16 i lav 
højde - og oven i købet med 
en meget bedre brændstof
økonomi. 

Der var altså stadigvæk 
gods i den gamle sø røver! 
Topfarten var 1 .11 0 kilometer 
i timen ved havets overflade, 
og en typisk hi-lo-hi angrebs
mission med fuld bombelast 
på 3. 700 kilometer. 

Det fortælles iøvrigt fra Red 
Flag, at mange gange, måtte 
forfølgende fly under øvelser
ne opgive jagten på de skrap
pe, engelske sørøvere gan
ske simpelt, fordi de løb tør 
for brændstof, inden de kunne 
komme på skudhold. 

Den eneste erstatning for 
Buccaneer her i 1990'erne er 
en ny Buccaneer med mere 
avanceret elektronik, siger 
englænderne stolt! 

Under operation »Ørken
storm« for nogle år siden kom 
Buccaneer virkelig i krig, og 
selv om jeg i begyndelsen har
selerede over de lyserøde far
ver, som man iklædte de gæ
ve kæmper, gjorde de engel
ske fly særdeles god gavn. 

De fløj mange missioner 
sammen med Tornado-fly -
som det i sandhedens navn 
også skal oplyses fik samme 
umandige bemaling (i hvert 
fald flyene fra RAF). 

-

< -

Her er tre variationsmuligheder for bemaling. Øverst et fly fra 
Royal Navy's 809 Squadron. Det er malet mørkebllit over det 
hele, nedenunder et fly camoufleret i olivengrønt og grlit pli over
siden og helt lysegrå.tpli undersiden fra RAF i Tyskland i 1974 og 
nederst en Buccaneer malet i mørkebrunt og lyst sandfarvet. 

Buccaneer medførte det 
Pave Spike laser-udstyr, der 
på samme tid kunne lede 
laserstyrede bomber fra for 
eksempel to angribende Tor
nado's mod målene med usvi
gelig sikkerhed. 

De tolv engelske Bucca
neers, der var med i Golfen, 
kom fra flyvestionen Lossie
mouth i det nordøstlige Skot
land, og under Golf-episoden 
gennemførte de robuste, 
tomotorede fly 216 togter på 
ialt godt 700 timer. 

De fleste Buccaneers fløj med 
"tanknings-tuden« fast mon
teret pli næsen. Karakteristisk 
er ogsli den store bule under 
kroppen, der indeholder den 
roterende bombe/em, samt de 
store indsugninger til jetmo
torerne. Flyet her er fotogra
feret ved det store "Air Tat
too« i England i 1979. 

-· ---.-- ~ 
....... -~- - .. - ·,--~ ~- - - . - -
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Modellen 
Det er et flot samlesæt til 
Buccaneer SZB, som Airfix nu 
har lanceret i skala 1 :48. 

Det er et af firmaets hidtil 
mest avancerede i denne ska
la. 

Der er 142 enkeltdele, og 
de er meget velformede og 
veltilpassede. 

Resultatet bliver flot - men 
man skal naturligvis tage sig 
god tid til samlingen, men så 
har man også en virkelig 
præsentabel udstillingsmodel. 

Der medfølger en ny type 
manual i samlesættet. Det er 
en lille bog på 22 sider, hvor 
man metodisk kan følge 
samlingen af sin model etape 
for etape med grundig num
merering af enkeltdelene. 

En virkelig god ting! 
Bemalingen af "sørøveren" 

byder på flere muligheder. 
I World Air Power serien 

præsenteres Buccaneer i den 
lyst sandfarvede-lyserøde 
bemaling, som faktisk er me
get svær at ramme, så den 
ikke kommer til at ligne sød
suppe. De lyserøde ørkenkri
gere havde nogle friske næse
bemalinger, der i flere tilfælde 
henviste til en vis skotsk na
tionaldrik med stor promille
virkning. 

Tegningen her på siden 
viser en Buccaneer udstyret 
med et mini-hajgrin. Det var 
som sagt maskiner fra Lossie
mouth, der blev lyserøde, 
men deres bemaling hjemme 
var noget mere »rigtig«. De 
var nemlig camouflereret bå
de på oversiden og på under
siden i mørkegrøn og mørke
grå, som det også fremgår af 
et af billederne her på siden. 

De Buccaneer, der erstat
tede Canberras hos Royal Air 
Force i Tyskland i 1974, var 
camouflerede i gråt og mør
kegrønt på oversiden og var 
lysegrå på hele undersiden. 

Royal Navy's fly fra 809' 
eskadrille på Lossiemouth i 
1969 var mørkeblå over det 
hele, og endelig var de Bucca
neers, som deltog i Red Flag 
i 1977 på Nellis Air Force Base 
blevet »midlertidigt« ørkenca
mouflerede i mørkebrunt og 
lyst sandfarvet. 
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Elektronisk Flyvecomputer 
CX-1 Pathfinder 
Stor LCD skærm, meget overskuelig og letlæselig. 
Særdeles brugervenlig. 
Kompakt design. 

j 
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ac:111::1 ._.. 

Lavt strømforbrug. 
Taske medfølger. Medlemspris kun 690,00 kr. 

Annoncører i dette nummer: 

FoviTech A/S ................. 2 
Codan ... ............. ........... 2 
Avia Radio ... .. ................ 2 
Skolen for Civil 
Pilotuddannelse ........... 33 
Danish Aviation 
College ....................... 33 

RD Equipment .... .... ..... 38 
Nyboder Boghandel ..... 38 
Skolen for Luftfarts-
uddannelserne ........... 38 

Sun Air ...... ........ ........... 39 
Stauning Aero Service "39 
Business Flight 

~~ Lufthavnsvej 28 - 4000 Roskilde 
- 5 ER v I c i Tlf. 42 39 0811 - Fax 42 391316 

Sierra Academy ol 
Aeronautics ............... 38 

Services ..................... 39 
Flyveskolerne .. ..... .. ...... 40 
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We ·11 train you ... 
like we train pilots 
for airlines and 
major helicopter 
operators 

Kawasaki recently chose Sierra Academy as their helicopter 
pilot training partner. Korean Air selected us to set up and oper
ate the·r ab initlo pilot training center in the U.S. Fifty other air
lines and aviation operations from throughout the world have 
used our training services. 

We extend the same standards and career training environ
ment to you - and offer additional support serv
ices to help you. as an individual, succeed as a 
professional. 
Let us prove our value to you. Phone, fax, or wnte for 
FREE COLOR CATALOG deta1fing our serv ces in your 
specifrc area of lnterest - AIRPLANE PILOT or HELI
COPTER PILOT 

W e win mclude information on Career Services/Job 
Placement Assistance, J-1 vIsas, College Degree 
options, HousIng, and Student Servrces 

SIERRA ACADEMV 
OF AERONAUTICS 
CAPT JØRGEN ANDERSEN PHONE +45 4879 4525 
SCANDINAVIAN REPRESENTATIVE FAX: +45 4879 8722 

ELLERØDVEJ 22, DK-3200 HELSINGE 

AIRLINE DISPATCHER AND AIRCRAFT MECHANIC COURSES ALSO AVAILABLE 

JETAIR 
SØGER 

Piloter til rundflyvningssæsonen 

1995. 
Skriftlig ansøgning til: 

JETAIR, Billund Afdeling, 
Lufthavnsvej 35, 7190 Billund 

Tlf. 75 35 40 09 

Ansøgning bedes mærket 
"Rundflyvning" 

Ansøgningsfrist: 15/3-95 

Nye dokumentar-historiske 
videos fra England f.eks. 
Royal Air Force 
Offensive Bombing 
raids, dogfights, Coastal 
Command operations 
1944-45 73 min. kr. 198 
A Celebration 
of Concorde 25th 
Anniversary BO min. kr. 198 
Rekvirer kataloger -
eller kom og besøg os i 

NYBODER BOGHANDEL 
St. Kongensgade 114 
1264 København K 
Tlf. 33 32 33 20 
Telefax 33 32 33 62 

KØBES 
2-4 personers privatfly købes 

i prisklassen omkring 100.000 kr. 
Tilbud og specifikationer til: 

Billet mrk. »Privatfly« 
FLYV's annonceald. v/ Jakob Tornvig 

Bredgade 27, 7160 Tørring 

TIL SALG 
Piper Archer li 181 , fuld IFR udslyr. 
Flyet er lige total-renoveret med 

ny oplakerlng overalt og fremstår 
som ny. Ca. 1100 siden sidste 

HE hos Sean Aviation. 
Pris Dkk. 425.000,-

Tlf. privat 53 14 44 75 

~SKOLEN FOR LUFTFARTSUDDANNELSERNE 

B+I og D teori, Flyveinstruktør, Flyveklarerer, Flyvetelefonistbevis 

Skolen tilbyder andre luftfartsuddannelser efter aftale 

USA 
FAA CPL+IR. ATPL written test.120 timers teorikursus afholdes i foråret 1995 

Konvertering? - få dansk B+I, D teori i DK inden uddannelsen i USA 
B+I dagkursus og aftenkursus starter i København og Billund 7. august 1995 

D dagkursus starter i København og Billund 20. marts 1995 

Ring eller skriv efter det nye uddannelsesprogram for 1995! 
Luftfartsskolen BLL: Ellehammers Alle, 7190 Billund, tlf. 75 33 23 88, telefax 75 33 29 01 
Luftfartsskolen CPH: Hermodsgade 28, 2200 København N, tlf. 31 81 75 66, telefax 31 81 71 87 
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CESSNA SERVICE STATION 

1 O års erfaring som 
Danmarks Cessna Center 
Alt arbejde udføres 
til vore faste lave 
priser. - PRØV DET 
Cessna og Mooney 
RESERVEDELE 

g 
~ 
SUN AIR 

of 
SCANDINAVIA 

A/S 
Tel. (Denmark) 75331611 
Fax (Denmark) 75338618 
P.O. Box 40, 7190 Billund 

MOTORVÆRKSTED 

Vores motorværksted står 
klar til at udføre Deres 
Hotsection/Gearbox insp. 
på GARRETT motorer, 
samt P&WC PT6 og 
JT15 motorer. 

Hangarpladser i Roskilde 
Lufthavn ledige 
I opvarmet hangar med 
automatiske porte, udlejes 
enkelte pladser. 

Bonanza til salg DG 300 sælges 
Komplet konkurrence
instrumenteret med ny 

Cobra trailer. 

Hangaren er velegnet til 
større fly. 
Kontakt Flemming Frandsen 
Tel. 0044 1883 653 499 

Tlf. 97 15 12 02 / 65 95 11 31 

DG 300 SÆLGES 
Fax 0044 1883 653 477 

1995 R44 Helikopter 1$ 301,990 
4 personers maskine, der opfylder 
nutidens krav. 

BE 33/IFR Årgang '69 
TT AF 1900 hrs TT Eng 700 

Baseret på EKOD 

OY-XPO sælges tom, eller 

komplet med VP-4, Dittel radio 

og Cobravogn. 

Pris kr. 330.000 - Fuld financiering (15%) tilbydes 

Tlf. 86 12 35 39 (aften) 

Tlf. 86 18 41 42 (dag) 

Driftsomkostningerne kan sammenlignes 
med bilkørsel, men er mindre, hvis man 
medregner tidsbesparelsen. 

Kontakt ejer: 
Telefon 00352 47 22 74/ fax 46 07 29 IFR FLY UDLEJES 

Cessna 172, fuld IFR, m/ 
King Digital ovlonlc + GPS. 
Udlejes fil evt. skoleflyvning. 
Vinterpris kr. 625,. 

Te/. 0044 1883 653 499 
Fax 0044 1883 653 477 

Sælges 
Piper PA-28-140-B. Årgang 
1969. TT ca. 6700. Eng. ca. 

800 SMOH. Renov. prop. VFR 
King radio, transponder, VOR, 
ADF, AP-navigator, intercom. 
Velholdt. Altid hangar. ingen 
havarier. Pris kr. 145.000,-. 

Tlf. 65 32 17 75 el. 65 32 39 63 

C-172 EJERE, SE HER 
Til vor rundflyvning i sommeren 

1995 søges C-172'ere og 
PA-28 indlejet. 

Rundflyvningen udføres 
på offentlig godkendte pladser. 

Højt timetal garanteres. 

Henvendelse til: 

JETAIR, Billund Afdeling, 
Lufthavnsvej 35, 7190 Billund 

Tlf. 75 35 40 09 

Business Flight Services 
-stands for: 
High quality aircraft maintenance 

Modification ~ 
Refurbishment 
Training 

Business Flight Services 

PILOTER 
Søges til rundflyvning i Danmark 
ti l Rundflyvningssæsonen 1995. 

Ansøgning til: 

DANSK RUNDFLYVNING 

Kent lngnebolig Rasmussen 
Nansensvej 60, 8700 Horsens. 
Tlf. 75 64 32 72 / 40 30 32 72 

FLY-EJERE mange timer og god pris 
gives for leje af fly RING OG HØR 

Tlf. 66 17 12 65 

Fly købes og sælges 
Alle mærker og fabnkater 

Indhent tilbud hos 
Flemmmg Frandsen 

Tlf. 0044 1883 653 499 
Fax 0044 1883 653 477 

Stauning Aero Serv·ice 
-tilbyder alle former for fly-vedligeholdelse, 
incl. struktur- og _lærredsreparationer 
samt totalrenoverInger af fly på op til 5700 kg. MTOM. 

Ring 97 36 90 55 og få et prisoverslag eller tilbud ... 

~SfaUNiNS . 
~~v aeRD SØRVICH 

Sindal Airport - DK-9870 Sindal 
Telt. +45 98 93 62 22 - Fax +45 98 93 64 93 

Beechcratt Service Center 

Staunlng Lufthavn - DK - 8900 Skjern - Tlf. 97 36 90 55 - Fax 97 36 93 04 

God service og fornuftige priser ti/ lcvalltetsbevldste ttyejere ... 
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LØSSALGSPRIS KR. 32 
11201 0900 000009442? 
FL'·(I..JEI..JÅBMETS B 18L 1 OTEK 

Postbesørget blad 0900 KHC 

JOHSTRUPIJE.J 286 

3'500 l.Jf:IRL0SE 

Lær at flyve 
HER ER 
FLYVESKOLERNE 

De anvendte bogstaver betyder uddannelse til: 
A=privalflyver-certifikat. B:trafikflyvercertifikat af III klasse. D=trafikflyver
certifikat af I klasse. l=instrumentbevis. IFR=instrumentflyvning. 
VFR=sigtflyvning. PFT:periodisk flyvetræning. TWIN=tomotors. 
INT::intemalionall NAT.:nationalt. nat-VFR:tilladelse til at flyve i mørke. 
FLT =flyvetelefonistbevis.AB-INmO:fra begyndelsen og frem til trafikflyver-
certifikat på twin. INSTRUKTØR:ftyveinstruktøruddannelse. OMSKO-
UNG:typeomskoling 

HOVEDSTADSOMRÅDET 
AIR GATE APS 
Lufthavnsvej 44, Rcslcifde Lufthavn 
4000 Roskilde, 111. 42 39 14 22 

Tønder Flyveplads 
6270 Tønder, Tlf. 74 72 26 55 

Alle certifikater, bamelsfæb. 
Speciale: us konverteringer, teori 9 og 10. 
Teori: A/NVHF / IVHF / FLT. Individuel A-teori. 

ALLERØD Fl YVESKOLE 
Allered Flyveplads, 3450 Allerød 
Tlf. 48177915, Fax4814 01 48 
A, I, Omskoling, PFT-A, I. Teori A, lnt./Nat. VHF. 

CENTER AIR ApS 
Hangarvej A4, Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tlf. 42 39 08 07, fax 42 39 08 37 
Ringsted Flyveplads 
Odense Lufthavn 
A,B,l,Twin, lnslruktør. Kunstflyvning, ha~ul, omskoling, PFT
A,B,I, Twin. Nat.nnl-VHF, FLT, morse. Teori: A 

COPENHAGEN AIRTAXI A/S 
Københavns Lufthavn Roskilde 
Lufthavnsvej 20, 4000 Roskilde 
111.42391114, fax42391115 

A, B, I, Twin AB-INITIO, Instruktør, nat-VFR, Omskoling, PFT-A, 
B, I, Twln.Teori: A, Sti, 0, NATnNT-VHF, FLT-bevis. 

Lolland Fals1s< Airport, 4970 Rødby 
Tlf. 53 90 62 37, fax 53 90 66 72 
A, omskoling, PFT-A. Teori: A. 

DELTA FLY 
Hangarvej E 12, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, tff. 42 39 07 07, 

A, B, I, Twin VFRnFR, instruktør PFT, omskoling, Teori A/NVHF/ 
IVHF. 

Fl YVETEOR1SKOLEN 
Lufthavnsvej 50 
«>00 Roslolde 
Tlf. 42 3916 60, Fax 42 3916 50 
Teon: M, Bil, 0. 
Desuden kurser I High Level Meteorology, Jet Engine 
Fundarnentals, konverteringskurser fra udenlandske certifikater, 
FLT kurser saml alle former for forskellige fagkurser tilrettelagt 
specielt I hvert enkelt tilfælde. Alle kurser tilrellelægges stort set 
over hele landet 

IKAROS FLY ApS 
Hangarvej A 12, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, tff.42391010, fax42 39 05 15 
Teori: A, Bi I+ 0 gennem Skolen for Civil Pilotudd. (CPU) 
Skole/PFT: A, B, I, D, twin, turboprop, Instruktør, nat-VFR, 
omskoling, simulator, bannerslæb. Speciale: OS-konverteringer. 
Kommunikation: Nat.not VHF og morse. FLT gennem Skolen for 
Civil Pilotudd, 

HEUKOPTER-$ERVICE A/S 
Lufthavnsvej 32, '4000 Roskilde, tff. 42 3915 11 

A, B, AB-lnitio, 11Slruktør, Nat-VFR, omskoling 
jethetikopter, PFT • A,B 

A/S HEUFLIGHT DENMARK 
Lufthavnsvej 50 Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, tff. 42 39 00 11 

A og B skoling på helikopter, nat-VFR samt PFT på helikopter, 
omskoling til jelhelikopter ind. jet fundamentalt, simuleret l·lrælling 
som inlegieret del af I-program på helikopter. 

JETAIR FLIGHT ACADEMY 
Lufthavnsvej 50, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf. 42 39 15 55 
Fax 42 39 16 50 

Praktik: A, B, I, 0, Twin, Instruktør, Turboprop/Jetskoling. Simulator, 
AB initio samt PFT 
Teori: A, 11/1, D (koncessionshaver 11/1 og D: FTS) 
Kommunikation: Nat· VFH, lnl VHF, FLT, 
Morse, Simulator 

SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
R06ldkle Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tlf. 42 39 16 30, fax 42401315 

Teori: All, Bil, 0. (koncessionshaver Bil og D:CAT) 
Desuden kurser i High Level Meteorology, Jet Englne Fundarnentals, 
Konverteringskurser i forb.m. udenlandske certifikater, Flyvetelelonist
bevis kurser, Bl 9 og 10 teori. Human factors and !imitations, PFT
kurser samt alle former for fagkurser. UndeMSning primøt 
klasseundetvisnlng. Enkelt hold og specialkurse( oprettes efter behov. 

SKOLEN FOR LUFTFARTSUDDANNELSERNE (SLU) 
Hennodsgade 28, 2200 København N, 
Uf. 31 81 75 66 
Elehammers Alle, 2. sal 
7190 BiUund, Uf. 75 33 23 88 

Teori: Bil, 0, FLT, flyveklarerer, flyveins1ruldør- og konvertenngskurser. 
Andre luftfartsuddannelser tilbydes efter aftale ATS-, AFIS- og 
radal1wrser m.v. 
Tenniner og betingelser som angivet i skolens llldeMsringspro. 

FYN 
BEL AIR 
Odense Lufthavn 34, 5270 Odense N, tff. 64 69 16 12 
Mobil 30 69 79 12 
Skoleflyvning bl A, B og I samt omskoling og PFT. 
Teori til A samt NAT/INT-VHF og FLT. 

CENTER AIR 
Odense Lufthavn, Rosengården, 5270 Odense N, Tlf. 65 95 44 44 
A-skoling, A, PFT, 1-motors ornskoloing 

JYLLAND 
BILLUND AIR CENTER 

Box 6, Lufthavnsvej 43, 7190 Bilklnd, Tlf. 75 33 89 07, 
Fax 75 35 39 66 

A, B, I, Twin, AB lnitio, lnstruklør 
PFT, omskolinger, Teori A, Nal/lnt-VHF 
US konverteringer 
Omskoling til bannOISlæMlystæb 
Basic Aerobatic, Speciale: Uddannelse til søfty 

KARLOG AIR A/S 
Sønderborg Lufthavn 
6400 Søndelborg 
Tlf. 74 42 22 85, fax 74 42 90 85 

Billund, Uf. 75 35 41 85 
Eslljefg Lufthavn, tff. 75 16 05 85 
Aalhus/fustrup, Uf. 86 36 39 85 

A, B, I, Twin, Instruktør, Teori A, PFT og 
typeuddamelser, lnl/Nat, VHF, FLT, Morse, Konverteringer 

A/S HEUFLIGHT DENMARK 
Lufthavnsvej 35, Binund Lufthavn 
7190 Bilklnd, Uf. 75 33 89 11 
A og B skoling på helikopter, Nat-VFR samt PFT på helikopter, 
omskoling til jelhelikopter incl. jet fundamentalt, simuleret 
I-træning som integreret del af I-program på helikopter 

JETAIR FLIGHT ACADEMY 
Lufthavnsvej 35, BiUund Lufthavn, 7190 BiUund 
Tlf. 75 35 40 09, fax 75 35 40 49 

Praktik: A, B, I, 0, Twin, Instruktør, Turboprop/Jetskoling 
Simulator, AB lnilio samt PFT Teori: A, Bil, 0 (koncessions
haver Bil og O:FTS 
Kommunikation: NAT, -VHF, lnt. VHF, FLT. Morse, simulator 

NORTH Fl YING A/S 
Aalborg afd.: Aalborg Lufthavn, 
9400 N"r. Sundb'f, Til 9817 38 11 
Århus afd.: Århus Lufthavn, 
8560 Kolind. TIi. 86 36 34 44 
A, B, I, Twin, PFT, nat-PFT, teori A, Instruktør 
Turbo Prop Skoling 

SYGOSAIR 
Vamdrup Flyveplads, 65EKl Vamdrup. 
Tlf. 75 58 34 02 

Skoling til A saml PFT til A, omskoling alle enmotorede. 
Teori: A, Nat.11nt. VHF 

TRAINING CENTER WEST 
Stauning Lufthavn 
6900 Skjern, tff. 97 36 92 06 
Karup 
Tlf. 97 10 12 66 
Slchlu Lufthavn 
Viborgftfveplads 
Herning Flyveplads 

A, B, I, PFT til alle cert. Twin, instruktør, Teori A, 
lnt./Nat • VHF, FLT beWI + teknisk og praktisk 
undervisning på flere turbo og jet typer. 
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OPDAG FEJLEN I TIDE 

Inspektions
billede af 
HP nozzle 
guide vanes. 

Inspektion af 
, forbrændings

kammeret i en 
IAE V 2500 
flymotor 
med Olympus 
Boreskop. 

* Ingen uforudsete driftsstop 
* Ingen kostbar de-montering 
* Flere kan inspicere samtidig 
* Foto- og videodokumentation 

SPECIALISTER I INSPEKTION 

OLVMPU5_~ -
INDUSTRIAL ( --\ 

~ Pov1h 
lec 

FoviTech A/S 
Blokken 38 
3460 Birkerød 

45 82 08 11 

", 

Flyforsikring 

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

"CoPilot" 
Navigation Map Display 
for GPS. 

Brug dine egne kort. 
Ingen fast årlig 
betaling for 
opdatering 
af data. 

Kan tilsluttes 
de fleste GPS 
modeller. 

Velkommen hos 
Danmarks stærke 
forsikringspartner. 

@dan 
Luftfartsafdelingen 

Gammel Kongevej 60 
1790 København V. 

Tlf. : 31 21 21 21 

GPS 
Satellite 

Navigation 

SALG . SERVICE . GARANTI 

AVIA RADIO A/s 
Hangar 141 
Copenhagen Airport 
DK-2791 Dragør 

Phone: 32 45 08 00 ,a 
Telex 31321 ~ 
Fax 32 45 73 75 

,. 
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KORT 
SAGT 

U-125A 
Det første U-125A eftersøg
nings- og redningsfly til det ja
panske forsvar ankom til Ja
pan i december efter en fem 
dages leveringsflyvning fra 
fabrikken i Chester i England. 
Og i januar blev nr. 2 og 3 le
veret. 

U-125A er den til dato mest 
gennemgribende ændrede 
variant af Hawker 800 ( ex BAe 
125-800).Den har dybe ob
servationsvinduer, 360° radar 
og kan udstyres med FLI R 
(Forward Looking lnfraRed) 
system. Endvidere er den ind
rettet til udkastning af lys- og 
markeringsbomber, rednings
flåder og nødudstyr. 

Det japanske forsvar har 
skrevet kontrakt om fem U-
125A og har option på yderli
gere 22 fly til levering frem til 
år 2004. 

I forvejen anvender man 
tre Hawker 800 (U-125) til in
spektion af radionavigations
hjælpemidler. 

Ikke koldt nok 
i Grønland 
Kanger1ussuaq (Søndre Strøm
fjord) gik glip af en ganske god 
forretning, fordi det var var
mere i november end det ple
jer at være. 

Boeing, der havde planlagt 
af afholde koldtvejrs-afprøv
ningen af Model 777 I den 
grønlandske lufthavn, måtte 
henlægge den til Kiruna i det 
nordlige Sverige, hvor det frøs 
21 grader - en ideel tempera
tur til afprøvning af flyets air 
conditioning og temparatur
kontrolsystemer. 

Prøverne udførtes med fly 
nr. 3, der ved den lejlighed 
havde en besætning på 70 
mand. 
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U-125A 

Rettelse 
I artiklen Elektromagnetisk 
kortlægning af Nordvestgrøn
land i forrige nummer skrev 
vi, at flyvningerne foregik i en 
højde af 15.000 meter. 

Så højt kan en CASA 212 
ikke komme op - der skulle 
naturligvis have stået fod! 

Register 
til 1994 
Register til 1994 (alfabetisk 
ordnet indholdsfortegnelse) 
kan fås tilsendt ved at ind
sende en adresseret og med 
4,75 kr. frankeret A4 konvolut 
til KDA, Lufthavnsvej 28, 4000 
Roskilde. 

Registeret kan også afhen
tes gratis i KDA-huset i Ros
kilde lufthavn. 

Koldtvejrs-afprøvningen af 
Boeing 777 måtte flyttes fra 
Grønland til Kiruna. 

Bliver i Skagen 
FSN Skagens nye radar bliver 
alligevel i Skagen. Forsvars
ministeriet har officielt opgivet 
af få Frederikshavn kommune 
til at acceptere en placering i 
Gærum, skriver Frederiks
havn Avis, og radaren vil i 
stedet blive opstillet omtrent 
samme sted som den nuvæ
rende. 

Kap Moltke 
Grønlands Hjemmestyre har 
optaget flyvepladsen ved Kap 
Moltke i Pearyland på finans
loven og vil give en driftsbe
villing på 300.000 kr. årligt i 
1995, 1996 og 1997. 

Pladsen, der er den nord
ligste på Grønland, er anlagt 
af den nu 91-årige polarfor
sker, greve Eigil Knuth og an
vendes ved den videnskabe
lige udforskning af Nordgrøn
land. 

A321 til 
Swissair 
Swissair overtog den 25 . 
januar sin første A321. Flyet 
er det første af sammenlagt 
29 single aisle (enkelt gang) 
Airbusser, som det schweizi
ske selskab skal have leveret 
indtil midten af 1997 (fem 
A319, 16A320ogotteA321). 
De tre typer har samme cock
pit, flyveegenskaber og proce
durer, og en pilot, der er kva
lificeret på en af dem, må også 
flyve de to andre. De tre typer 
kan også vedligeholdes af de 
samme mekanikere. 

I Swissairs toklassekonfigu
ration tager A321 176 passa
gerer. Motortypen er CFM56-
5B. 

Boeing 
737-800 
Det store tyske chartersel
skab Hapag-Lloyd, der har 
hjemsted i Hannover, har be
stilt 18 Boeing 737-800 til le
vering mellem 1998 og 2000. 

737-800 er den længste af 
de nye 737-modeller. I Hapag
Lloyd konfiguration bliver der 
plads til 189 passagerer. 
Et andet tysk charterselskab, 
Air Berlin, har afgivet ordre på 
seks -800, ligeledes til levering 
i årene 1998-2000. 

Yderligere to tyske charter
selskaber har meddelt, at de 
går ind for den nye 737-gene
ration. Germania vil anskaffe 
otte -700 og ti re -800, Bavaria 
to -700. 
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Maersk og 
Boeing 737 
Den 6. februar tog Maersk Air 
i Seattle levering af en Boeing 
737-300 OY-MAR. Det er den 
39. i rækken af fabriksnye Bo
eing 737 fly, siden den første, 
OY-APG, blev leveret den 10. 
december 1976. 

Når dette nummer udkom
mer, har selskabet formentlig 
også overtaget nr. 40. Til ef
teråret leveres yderligere to. 
De fire fly repræsenterer en 
investering på ca. 900 mio. kr. 

Også næste år modtager 
Maersk nye Boeing 737-300. 
Disse fly, nr. 43 og 44, blev 
bestilt - som en slags fødsels
dagsgave - ved fejringen den 
2. januar af Maersk Airs 25 
års jubilæum. 

I efteråret 1996 bliver der 
roll-outaf737-700, for hvilken 
Southwest Airlines og Maersk 
er »søsætningskunde«, og i 
sidste halvdel af 1997 vil de 
første være klar til levering. 

Maersk har 12 stk. -700 i 
ordre til levering fra 1997 til 
2002. 

Kastrup i 1994 
Det går bedre for chartertra
fikken - antallet af starter og 
landinger i Kastrup med fly af 
denne kategori steg i 1994 
med 13,5% i forhold til 1993. 

Der er imidlertid 15 gange 
så mange operationer i Ka
strup med rutefly som med 
charterfly, og da rutetrafikken 
kun voksede med 2,7% og 

Operationer: 

Rute 
Charter 
Anden trafik 

I alt 

Passagerer: 

Rute 
Charter 
Anden trafik 
Hovercraft/skib 

1994 

209.517 
14.740 
4.252 

228.509 

12.429.483 
1.245.168 

11.522 
396.673 

Edinburgh 
SAS partneren British Mid
land, der er Englands næst
største flyselskab, åbner den 
5. marts en non-stop rute 
mellem København og Edin
burgh. Det sker ved at ændre 
ruten Glasgow-København, 
der åbnede i februar i fjor og 
blev benyttet af 36.000 pas
sagerer i 1994, i overvejende 
grad forretningsrejsende. 

Fra 5. marts flyver British 
Midland hver dag, undtagen 
søndag fra København kl. 
1025 med ankomst til Edin
burgh kl. 1115 og til Glasgow 
kl. 1200. Hver dag, undtagen 
lørdag, er der desuden afgang 
fra København kl. 1940 med 
ankomst i Glasgow kl. 2030. 

Fra Glasgow er der daglig, 
undtagen søndag, afgang kl. 
0645 med ankomst i Køben
havn kl. 0935. Daglig, undta
gen lørdag, er der afgang fra 
Glasgow 1505 og fra Edin
burgh 1550 med ankomst i 
København kl. 1835. 

,,anden trafik" gik 6,% tilbage, 
blev nettoresultatet en stig
ning på 3, 1 %. 

Og der er flere i flyene. 
Antallet ar rutepassagerer 
steg med 8, 1 %, af charterpas
sagerer med 21,5% og af 
hovercraft/hydrofoilpassage
rer med 13, 1 %. Så selv om 
de, der rubriceres som "anden 
trafik" gik 18,5% tilbage, blev 
nettofremgangen 9,3%. 

1993 

204.037 
12.993 
4.542 

221.572 

Roskilde 
i 1994 

Operationer: 

Rute 
Charter 

500 A320 
Den 20. januar blev den 500. 
Airbus A320 afleveret til 
United Airlines. Det er første 
gang et europæisk trafikfly er 
blevet fremstillet i så stort et 
antal. Næsten en tredjedel af 
de 500 fly er leveret til Nord
amerika. 

A320 nr. 500 var det 22. fly 
af denne type til United, der 
har bestilt 50 og har forkøbsret 
til samme antal. Uniteds A320 
er indrettet til 144 passagerer 
på to klasser og anvendes 
især på indenrigsruter, herun
der kyst-til-kyst flyvninger. 

A320 programmet blev 
igangsat i marts 1984 og le
verancerne begyndte i marts 
1988. De 500 fly repræsente
rer en omsætning på over $23 
mia. for Airbus lndustrie og 
konsortiets leverandører. 

Ellehammer
prisen 
Ved tildelingen af Elleham
mer-prisen for 1995 har Dan
ske Flyvejournalisters Klub 
ønsket at markere, at det i år 
er 50 år siden, Anden Ver
denskrig ophørte. 

Pokalen vil på klubbens 
generalforsamling den 1. maj 
blive overrakt en repræsen
tant for de danskere, der fløj i 
de allierede luftstyrker, nemlig 
pens. luftkaptajn A. Greve 
Frandsen, ex Royal Air Force 
Coastal Command 

Roskilde havde en beskeden 
fremgang i 1994. Antallet af 
operationer var 3,7% højere 
end tallet for 1993, passager
tallet 5,0 højere. 

1994 1993 

1 
51 

23 
851 

11 .490.554 
1.026.873 

14.136 
350.881 

Anden kommerciel trafik 
Ikke-kommerciel trafik 

6.501 
83.042 

6.696 
78.823 

I alt 

i alt 14.073,844 12.882.444 Passagerer 

89.595 

45.872 

86.393 

43.709 
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I øvrigt 

Einar Lundt, tidligere admi
nistrerende direktør for Ster
ling Airways, fik efter dettes 
konkurs tilbudt stillingen som 
flyvechef i Maersk Air, men 
sagde nej tak og er nu lin
jekaptajn i Star Air på UPS 
Boeing 727. 

Spjald flyveplads har fået 
et tilskud fra kommunen på 
5.000 kr. Det får man hvert 
år, og pengene bruges ho
vedsagelig til afgifter til Sta
tens Luftfartsvæsen, så 
pladsen kan bevare sin sta
tus som offentlig landings
plads, skriver Herning Fol
keblad. 

Arne V. Frederiksen, gen
nem mange år formand for 
Skandinavisk Flynavigatør
forening, døde den 10. ja
nuar. Han var æresmedlem 
af foreningen. 

Cessna afleverede 121 
Citation i 1994 og modtog 
bestilling på 203. 

Socata afleverede 124 fly 
i 1994, en fremgang på 
24,8% i forhold til 1993. Der 
forhandles om samarbejde 
med den tyske Grab fabrik. 

Sterling European Airlines 
har indgået aftale om flyv
ning med ca. 30.000 pas
sagerer for Larsen Rejser i 
sommersæsonen 1995 og 
vintersæsonen 1995-96, og 
Larsen har derefter udskudt 
planerne om selv at anskaf
fe fly. 

British Airways har solgt sit 
charterselskab Caledonian 
Airways til rejsearrangøren 
Inspiration. Caledonians 
flåde består af fem, Lock
heedTriStar, fire Boeing 757 
og to DC-1 o. Inspiration vil 
desuden leje tre A320. 
British Airways skal fortsat 
stå for ground handling, tek
nisk servicering og vedlige
holdelse samt stille cockpit
besætninger til flyene. 
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Af B. As/bæk-Nielsen 

,.Lufthavnen lukker sig selv, 
fordi Trafikministeriet ikke vil 
tillade, at lufthavnen fortsat 
giver underskud". 

Det var en del af trafikmi
nister Jan Trøjborgs besked 
til den fynske amtsborgmester 
og til borgmestrene fra Otte
rup, Søndersø og Bogense 
kommuner på et møde i au
gust 1994. Men samtidig be
kræftede trafikministeren et 
tilsagn, der tidligere var blevet 
givet, om at et kommunalt sel
skab vil kunne overtage luft
havnen vederlagsfrit. 

Det er imidlertid, som om 
det er den første del af meldin
gen, der er blevet lagt mest 
mærke til rundt omkring. Og 
sammen med det faktum, at 
staten allerede for lang tid si
den har dekreteret et anlægs
stop på lufthavnen, har dette 
allerede gjort stor skade. Ak
tiviteter, der presser sig på, 
har ikke kunnet sættes i gang, 
og det har været med til at 
skabe og forstærke indtrykket 
af en lufthavn uden fremtid. 
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"Det skal gøres klart for alle og enhver, at Odense 
Lufthavn i Beldringe fortsætter som lufthavn, og 
at den vil blive udvidet, hvis der er behov for 
det". 

Så klart lyder udmeldingen i dag fra Axel Ras
mussen, der er borgmester i Otterup, en af de 
tre nordfynske kommuner, der tog den fynske 
lufthavnssag i egen hånd, efter at staten helt 
havde sagt fra, og Fyns amt og Odense kom
mune indtog en mere eller mindre afventende 
holdning. 

Den negative udvikling vil 
man nu have vendt, og både 
hos dem, der er i gang med 
initiativerne til, at det kan ske, 
og hos alle, der bruger luft
havnen, er det en klar over
bevisning, at når man først har 
fået det gjort klart .tor alle og 
enhver'', at Odense Lufthavn 
bestemt ikke står i begreb 
med at lukke sig selv, så vil 
man også der kunne være 
med i den betydelige generel
le udvikling, der kendetegner 
luftfarten i dag. 

Ikke kun af lokal interesse 

Man kunne måske umiddel
bart mene, at spillet om Oden
se Lufthavns fremtid kun kan 
være af interesse for fynbo
erne. Men sådan er det ikke. 

Netop nu er flyvningen igen 
inde i en rivende udvikling 
globalt. Liberaliseringen inden 
for EU byder på helt nye og 
spændende udfordringer og 
muligheder i det europæiske 
luftrum. Og ikke mindst den 
trafikale udvikling i Danmark -
først med det forestående 

Foto: Gert Broxgaard 
Airphoto Fyn 

ophør af Danair-samarbejdet 
til oktober og dernæst om et 
par år med den faste forbin
delse over Storebælt - er 
blandt de afgørende faktorer, 
der generelt indgår i plan
lægningen af de kommende 
års flytrafik. Men vel at mærke 
i den planlægning, der er i 
gang nu. Den kan ikke vente, 
for så forpasses tiden. 

I den situation vil de for
skellige myndigheders, orga
nisationers og virksomheders 
holdning til og forståelse af ud
viklingen omkring Odense 
Lufthavn være et godt udtryk 
for, hvad dansk luftfart gene
relt kan vente sig af vilkår i de 
kommende år. 

Anlagt af Luftwaffe 

Der er tidligere her i bladet 
bragt portrætter af en række 
af de danske lufthavne. 

Situationen omkring den 
fynske lufthavn gør det natur
ligt, at det nu er den, der står 
for tur. 
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Odense 
Lufthavn 

EKOD 
KDA Airfield Manual 

side 3-375 

Position: 5529N 1020E 

Bane 06/24 
Længde: 1645 m 

Bredde: 45 m 
Overflade: asfalt 

Bane 13/31 
Længde: 695 m 
Bredde: 30 m 

Overflade: græs 

Radio: 
Odense APPnwR 

119,525 
Tlf. 65 95 50 72 

Som de fleste andre af de 
større danske civile og mili
tære lufthavne er også den i 
Beldringe anlagt under anden 
verdenskrig af den tyske 
besættelsesmagt. Store area
ler blev beslaglagt, og en ja
gerbase med en startbane på 
2.000 x 60 m blev i efteråret 
1943 anlagt med et tilhørende 
system af taxibaner flere 
kilometer både mod nord og 
mod syd, hvor man i Odense
forstaden Allesø stadig udnyt
ter en del af anlægget, idet 
en stor hangar fra den tid ind
går som en væsentlig del af 
byens sportshal. På selve det 
nuværende lufthavnsområde 
ses krigstidens spor også ty
deligt i form af fire store, solide 
bunkeranlæg, som man for
længst har opgivet at få fjer
net. 

Statslufthavn 

Ved befrielsen i 1945 overtog 
Indenrigsministeriet i første 
omgang hele området. I en 
periode blev det brugt til ind
kvartering af civile flygtninge, 
og hele det betydelige areal, 
der ikke var nødvendigt for 
drift af en civil flyveplads, blev 
tilbagegivet til de oprindelige 
ejere. 
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I 1946 kom en ny lov om 
luftfart i Danmark, og heri blev 
lufthavnene i København, 
Rønne, Aarhus, Esbjerg, 
Aalborg og Odense gjort til 
statslufthavne. Fra den 1. 
marts 1948 overtog Statens 
Luftfartsvæsen (SLV) ansva
ret for og driften af Odense 
Lufthavn. 

Det var ikke just ideelle for
hold, SLV havde overtaget. 
Banen (06/24), der var støbt 
med store cementplader, var 
i en meget dårlig forfatning og 
måtte lægges om med en ny 
fundering og med asfalt i en 
længde på 1.645 m og med 
45 m i bredden. Dertil kommer 
en bane 13/31 på 695 x 30 m, 
der er anlagt med græs. 

Som lufthavnsbygning blev 
anvendt en del af den firelæn
gede gård Rosendal, der i en 
af længerne blev indrettet 
med terminal og restaurant, 
mens de tekniske tjenester fik 
tag over hovedet i en anden 
af længerne. Stuehuset blev 
anvendt til beboelse. 

Her som på landets øvrige 
civile lufthavne varede det 
nogen tid efter krigen, før der 
kom rigtig gang i flyvningen 
igen - på Beldringe dog nok 
lidt længere end de fleste 
andre steder, for der var den
gang ingen flyveselskaber, 
der drømte om at åbne en rute 
så kort som fra Odense til 
København. Der var heller 
ingen af de tekniske hjælpe
midler, som er nødvendige for 
at sikre en rimelig grad af 
regularitet for ruteflyvning. 

Stort set var der derfor kun 
tale om lidt skole- og rundflyv
ning. 

Men midt i 50'erne begynd
te der at ske noget mere. Et 
par af de københavnske avi
ser fandt ud af, at det var en 
god forretning at bruge fly til 
at være så tidligt som muligt 
ude i de fynske kiosker. Det 
var Fafcks Redningskorps, 
der lagde fly til, og i begyndel
sen var det kun om lørdagen, 
men ret hurtigt blev der også 
flyvninger om hverdagene. I 
1958 blev Odense Handels
standsforening opmærksom 
på, at der lå nogle muligheder 
i disse flyvninger, og der blev 
rettet hen\lendelse til Falck 
med opfordring til at tage pas
sagerer og gods med. Her var 
man med på ideen, og den 1. 
april 1958 lagde man ud med 
en egentlig ruteflyvning med 
passagerer. 

Flytypen, der blev anvendt 
i den første tid, var den lille to
motorede de Havmand Dove 
med plads til 8-10 passagerer. 
Det første år var antallet af 
passagerer 2.890, men det 
voksede hurtigt, og allerede ti 
år senere nåede det op på 
66.000. I 1969 overtog Maersk 
Air beflyvningen, der i dag og 
endnu i nogle få måneder 
foregår i Danair-regi med Fok
ker 50 og Boeing 737. I 1994 
var det totale passagertal i luft
havnen 182.000 med en fortsat 
stigende tendens. 

Siden er så også Sun Air 
kommet til med ruteflyvning 
via Aarhus Lufthavn til desti-

Foto: Aa-N 

nationer i Norge og Sverige. 
Og endelig har en række 
virksomheder med Falck Air 
som den største valgt at eta
blere sig i Odense Lufthavn. 

En betydningsfuld ar
bejdsplads 

Naturligt nok fokuserer man i 
dag meget på, hvor mange 
der kan skabes beskæftigelse 
til - i dette tilfælde i en lufthavn. 

Under en rundtur i luft
havnsbygningen med luft
havnschefen Per Lehmann 
Jørgensen som guide fik Deres 
udsendte et godt indtryk af, 
hvad lufthavnschefen karakte
riserer som "en lille, velfunge
rende lufthavn". Der er lagt stor 
vægt på, at der skaf være gode 
og indbydende forhold både for 
brugerne og for dem, der har 
deres daglig~ virke der. 

Selve lufthavnen har 32 
ansatte - 21 i driftstjenesten, 
7 på havnekontoret og 4 i ad
ministrationen. Dertil kommer 
4 flyveledere, som er ansat 
under Statens Luftfartsvæ
sen. 

Men regner man dem med, 
der er beskæftiget i de virk
somheder, der har hjemme i 
lufthavnen, kommer taflet 
langt højere op - det ligger om
kring de 150. Dertil kommer, 
at undersøgelser har vist, at 
en lufthavn generelt skaber 
yderligere beskæftigelse til -
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underleverandører og andre 
"uden for hegnet" i et forhold 
til to for hver en inden for 
hegnet, og det vil altså sige, 
at omkring 450 mennesker i 
dag "lever af" Odense Luft
havn. 

Det er selvfølgelig vigtigt, 
understreger lufthavnsche
fen. Men betydningen rækker 
jo langt ud over det. For hele 
det bestående fynske er
hvervsliv ligger lufthavnen 
som et tilbud om hurtigt og 
bekvemt at kunne komme ud 
i verden - den fjerne såvel som 
den nære. Og uden den mu
lighed ville Fyn ikke være så 
attraktivt et område for nye 
virksomheder at etablere sig 
i. Endelig har man kunnet 
mærke, at også private i 
højere grad benytter sig af 
lufthavnen, bl.a. i forbindelse 
med, at det er blevet mere 
almindeligt at tage på indivi
duelle ferierejser med fly, hvor 
der tidligere næsten udeluk
kende var tale om charter
rejser, som udgår fra de større 
lufthavne som Kastrup og 
Billund. 
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Der er lagt stort vægt på at skabe venlige og funktionelle 
omgivelser både for de rejsende og for personalet. 

Middagsflyet var netop afgået. Derfor var der tomt, da vi besøgte 
lufthavnsrestauranten. Men den er kendt for at være et virkelig 
godt madsted og har derfor normalt stor søgning. (Fotos: Aa-N) 

Men også, når det drejer 
sig om Fyn som rejsemål ude
fra har lufthavnen en stor og 
stadig voksende betydning. 

Flere og flere turister kommer 
med fly - også med private fly, 
og det så langt borte fra som 
fra USA. Hvert år kommer der 

På havnekontoret ses i midten lufthavnschef P. Lehmann 
Jørgensen. T.h. er det Tonni Hein, og i baggrunden Bjarke 
Rasmussen. 

På billedet t.h. får vi lejlighed til at dele den fremragende 
udsigt fra tårnet med flyveleder Poul Blaahøj. 

fx jagt- og golfselskaber. I en 
uges tid dyrker mændene 
disse aktiviteter i det fynske, 
mens damerne flyver en tur i 
Tivoli i København eller på 
shopping i Paris. Det er en god 
indtægtskilde for lufthavnen 
og for de fynske turisterhverv; 
men den slags turister kom
mer her kun, fordi der er en 
lufthavn med de nødvendige 
faciliteter - og Fyn har (som i 
øvrigt også andre dele af Dan
mark) de fornødne attraktio
ner og den nødvendige kapa
citet til at modtage mange fle
re. 

I venteposition 

En lufthavn er andet og mere 
end et område og nogle luft
havnsbygninger. Den er først 
og fremmest de aktiviteter, der 
fylder bygningerne, og de 
virksomheder, der bruger 
området. 

Vi har set nærmere på ak
tiviteterne, og vi har besøgt 
virksomhederne. 

MAR. 95 



Voksende passagertal 
hos Maersk Air og Sun Air 

Som tidligere nævnt er det 
Maersk Air, der står for hoved
parten af ruteflyvningen fra 
Odense, nemlig den del, der 
går til København, og stations
chefen Jan Møller forsikrer, at 
det bliver man ved med, også 
når Danair-samarbejdet op
hørertil efteråret, og så længe 
der overhovedet er passager
grundlag for ruten, og Jan 
Møller giver udtryk for, at han 
ser ikke nogen som helst 
grund til, at det skulle forsvin
de. 

Det er sandsynligt, at pas
sagertallet vil falde med helt 
op til 20% det første år, efter 
at den faste forbindelse over 
Storebælt står klar. Nyhedens 
interesse vil utvivlsomt gøre 
sig gældende, så bro og tun
nel lige skal prøves, men der
efter vil flypassagerernes an
tal igen stige i de følgende år, 
mener man hos Maersk Air. 

Men i dag går det særdeles 
tilfredsstillende. Med 168.000 
passagerer til og fra Odense i 
1994 var der tale om en stig
ning på 3-4% i forhold til året 
før, og allerede den forløbne 
del af 1995 tyder på en tilsva
rende stigning i år. 

Det skyldes bl.a. de billige
re, såkaldte røde og grønne 
afgange, som har skabt større 
interesse blandt private rej
sende. 

Middagsflyet til Kastrup, en 
Fokker 50, er ved at være klar 
til afgang. 

Morgen og aften er passa
gertallet så stort, at der må 
indsættes en Boeing 737. 
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Også fra det andet luft
fartsselskab, der opererer fra 
Odense, nemlig Sun Air, lyder 
der positive meldinger om ud
viklingen. Passagertallet til og 
fra Aarhus er pænt voksende 
og giver en berettiget tro på 
fremtiden - og da ikke mindst 
den fremtid, der kommer med 
den faste Storebælt-forbindel
se. 

Det er, som om der ude
lukkende fokuseres på, at folk 
skal fra Fyn til Sjælland. Med 
de rigtige destinationer beflø
jet med de rigtige fly med hyp
pige frekvenser skulle mulig-

Hos Sun Air ser man positivt 
på mulighederne for at åbne 
nye ruter fra Odense. 

hederne absolut være der for 
også at trække folk den anden 
vej, dvs. fra det vestlige Sjæl
land og til Odense for hurtigt 
og bekvemt at komme ud i 
verden. Og hos Sun Air har 
man allerede i nogen tid gjort 
sig overvejelser om mulige 
nye ruter, fx til Amsterdam. 

Som noget særdeles posi
tivt i den forbindelse nævnes 
de gode og gratis parkerings
m u I igheder i Odense Luft
havn, der allerede findes, og 
som kan udvides i takt med et 
voksende behov. Også et 
sikret parkeringsområde står 
til rådighed i dag. 

Nyt fly med perspektiver 
hos Falck Air 

Den største af virksomheder
ne med domicil i Odense Luft
havn er Falck Air A/S. Hoved
virksomheden her er ambu
lanceflyvning, men i den ud
strækning, der er kapacitet til 
rådighed, påtager man sig 
også gerne taxiflyvning - en 
aktivitet, der ligeledes har fået 
et ganske betydeligt omfang. 

I takt med, at det bliver sta
dig mere almindeligt, at folk 
rejser længere og længere 
væk, og fordi Falck Airharfået 

Falck Airs nyeste fly, en Lear
jet 55, giver både større ræk
kevidde og større komfort, 
end man hidtil har kunnet by
de på. (Foto via Falck Air) 

kontrakter med flere af de sto
re alarmcentraler i udlandet, 
er behovet vokset for at have 
et hurtigere og større fly til rå
dighed, og i efteråret 1994 tog 
man derfor skridtet og skiftede 
selskabets hidtil største fly, en 
Cessna Citation V, ud med en 
Learjet 55. Derudover har 
man så stadig en Citation 1 
og en Citation 2 og to propel
drevne lslander. 

Med hensyn til fremtidsud
sigterne for Odense Lufthavn 
siger Falck Airs direktør Søren 
Ratz, at han ser denne luft
havn som den ideelle, hvad 
placering angår; men da man 
jo i forvejen kommer hyppigt 
på så at sige alle andre dan
ske lufthavne, ville det for så 
vidt ikke give de store proble
mer at flytte et andet sted hen. 
Han ville dog være meget ked 
af det - specielt for medarbej
dernes vedkommende. Langt 
de fleste af dem har fast 
bopæl i nærheden af Beldrin
ge. Så ikke mindst derfor vil 
Falck Air være at finde i Oden
se Lufthavn, så længe de ope
rationelle betingelser er i or
den, dvs. ting som navigati
onshjælpemidler og selve ba
nelegemet. 

Noget andet er, siger Ratz, 
at han kunne ikke tænke sig 
et område som det fynske 
uden en lufthavn. Det ville 
simpelt hen være uden me
ning, og der er tidligere fra 
Falck Airs side givet udtryk for, 
at under de rigtige betingelser 

Ø" 
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ville man i givet fald være 
villige til at gå ind i en eller 
anden form for privatisering af 
lufthavnen - også fordi man 
vurderer, at mulighederne for 
større og flere aktiviteter er 
gode. Det forudsætter dog, at 
der snart skabes klarhed over, 
hvordan fremtiden ser ud. 
Som det er i dag, får man 
hverken Falck Airs modersel
skab eller banker og kredit
foreninger til at investere så 
meget som en krone hverken 
i nyanlæg eller i udvidelser af 
bestående. 

Stor aktivitet 
hos Air Alpha 

Fast vedligeholdelse af 60 
fastvingede fly og en halv snes 
helikoptere er en del af ar
bejdsgrundlaget for en anden 
af lufthavnens virksomheder, 
Air Alpha. Dertil kommer en 
stor handel med fly - både 
fastvingede og helikoptere -
og endelig nogle meget spæn
dende flyoperationer i udlan
det og i Grønland. 

Air Alpha er et aktiesel
skab, og 78% af aktierne ejes 
af medarbejderne. Resten 
tilhører Unifly i Svendborg og 
virksomhedens grundlægger 
og bestyrelsesformand Poul 
Christensen. 

At medarbejderne i så høj 
grad også er medejere af fir
maet, giver et helt specielt 
sammenhold om virksomhe
den, fortæller dens direktør 
Poul Lubbert. Det betyder og
så, at man har et særligt for
hold til stedet - de fleste har jo 
deres bopæl ganske tæt på 
den virksomhed, hvor de er 

10 

beskæftigede, og som de er 
medejere af, og det er måske 
en af de faktorer, der får Poul 
Lubbert til helt klart at melde 
ud, at skulle der ikke være an
dre, der vil overtage driften af 
Odense Lufthavn, så er Air 
Alpha klar til at gøre det. Men 
der er også en anden betyd
ningsfuld årsag til det: Kan 
den i givet fald overtages på 
samme betingelser, som et 
evt. kommunalt selskab har 
fået tilbudt, og med det nye 
slidlag, der skal lægges på 
banen i 1997, vil der også væ
re sund økonomisk sans i at 
gøre det. 

For at sætte de økonomi
ske aspekter i en overtagelse 
på plads fortæller Poul Lub
bert, at efter en nøje gennem
gang af lufthavnens hele øko
nomi og af mulighederne for 
at rationalisere og for løbende 
at tilpasse funktioner til behov 
er det hans vurdering, at den 
vil kunne bringes til at hvile 
økonomisk i sig selv. Men 
skulle alt gå galt, som kan gå 
galt, så kan et evt. underskud 
ved at drive en sådan luftbå-

ren motorvej ud til den ganske 
verden på årsbasis aldrig blive 
større, end hvad det koster at 
anlægge blot en enkelt kilo
meter motorvej på landjorden. 

Under alle omstændighe
der er der fuld fortrøstning i 
Air Alpha til , at man også frem
over vil have base for virksom
heden i Odense, hvorvedlige
holdelsesafdelingen under 
navnet "Alice Aviation" som 
nævnt har stor søgning, og 
hvor hovedparten af de fly, der 
købes rundt i verden med 
henblik på videresalg, tages 
hjem til klargøring - alene i 
1994 drejede det sig om 18 
fly, især Cheyenne og KingAir. 

En interessant niche for Air 
Alpha har gennem en årræk
ke været flyvninger for FN. 
Man har således to KingAir
fly stationeret i Pakistan, hvor
fra de flyver for flere forskellige 
FN-organisationer, der virker 
i Afghanistan. På skift i en 10-
ugers turnus er fire piloter og 
en tekniker udstationeret med 
flyene, og ved hjælp af et 
reservedelslager og det nød
vendige værktøj opretholdes 

en næsten 100% regularitet 
for flyene. Der stilles ellers 
uhyre store krav både til per
sonel og materiel, som skal 
operere uden navigations
hjælpemidler på jorden, og 
uden at det er muligt at få på
lidelige vejrobservationer til 
flyvning i noget af verdens 
mest bjergrige terræn med 
toppe helt op i 8 km højde. 

Der arbejdes også opera
tivt andre steder i udlandet, 
og en vigtig opgave er at stille 
helikoptere til rådighed i som
merperioden for ekspeditioner 
og forskelligt arbejde i Grøn
land. I 1994 havde man såle
des en AS 350, to Hughes 500 
og to MD 520N i Grønland, 
og erfaringerne fra bl.a. disse 
aktiviteter i 1994 og tidligere 

Der er travlhed i den store 
hangar hos Danish Aircraft 
Painting. Her er det en Saab 
340, der er under behandling. 
Men der er et påtrængende 
behov for en udvidelse, så der 
kan tages endnu større fly ind. 

(Fotos: Aa-N) 
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år, men også fra Poul Uib
berts egne mange år i Grøn
land, er grundlaget for, at man 
den 1. oktober sidste år star
tede et 100% ejet dattersel
skab under navnet "Air Alpha 
Greenland A/S" med base i 
llulissat, Jakobshavn og med 
helikopterflyvning som hoved
opgave. 

Der kunne beskæftiges 
15-20 flere i Danlsh 
Aircraft Painting 

Der arbejdes på højtryk i den 
store malerhangar hos Danish 
Aircraft Painting. Godt en 
snes Saab 340 fra Skyways 
og Sweedair har været inde 
til ommaling. 16 Fokker F.28, 
som tidligere fløj for Linjeflyg, 
er blevet malet om og samtidig 
totalrenoveret med nyt interiør 
- dette alene var en SAS-ordre 
til en værdi af 6 mio kr., som 
også gav masser af arbejde 
til virksomhedens faste under
leverandører i området: sadel
magere, tømrere og snedke
re. 

Og der er meget mere at 
gøre. SAS skal have malet en 
del af deres DC-9' ere og deres 
Fokker 50. Problemet er bare, 
at hangaren i Odense ikke er 
stor nok til disse fly. Man ville 
meget gerne udvide, men og
så her støder man på anlægs
stop og nej til långivning. Med 
en udvidelse af hangaren nu 
kunne man sige ja til dette ar
bejde og ansætte yderligere 
15-20 mand - foruden at der 
ville blive en hel del mere at 
gø re for samarbejdspartnerne 
Falck-Air Maintenance og 
Alice Aviation, som tager sig 
af alt det tekniske i forbindelse 
med klargøring til maling m.v. 
Nu må man i stedet sende folk 
til København for at udføre 
dette arbejde i Kastrup. 

Det er ærgerligt, at vi på 
den måde skal bremses i ud
viklingen, siger direktør Tom
my Andersen, og det er klart, 
at vi seriøst må overveje at 
flytte et andet sted hen, hvis 
det trækker for længe ud med 
en afgørelse af lufthavnens 
fremtid. 

Der er dog stadig en tro på, 
at fornuften snart vil sejre, så 
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der igen kan komme skub i 
udviklingen i Odense Luft
havn, for også hovedparten 
af medarbejderne hos Danish 
Aircraft Painting har hjemme 
i det midt- og nordfynske og 
vil helst blive der. 

,,Flyvningens supermarked" 
hos Fyn Air Booking 

.. . 

Flybilletter til Kastrup eller 
Cairo, til Oslo eller Ontario. 
Taxafly til Tønder ellerTanger. 
En ny knastaksel til et skib i 
Skagen eller til enVolvo iVejle. 
Et luftfoto af den jubilerende 
virksomhed eller præsenta
tion af et reklamebanner for 
kaffebønner. En flyvning Nord
fyn rundt eller praktisk taget 
hvadsomhelst andet, der kan 
udføres ved hjælp af fly. 

.... --- .. ... . - .... 

B• lrhingø 
Flyvaklub 

Det er, hvad Fyn Air Boo
king og en underafdeling med 
navnet Airphoto Fyn i dag til
byder fra det, den nye inde
haver, Gert Broxgaard, kalder 
sit "flyvningens supermar
ked", der er flyttet fra lidt tran-

Fyn Air Booking/Airphoto Fyn 
er netop flyttet til større lokaler, 
og lige uden for hegnet har 
Beldringe Flyveklub et dejligt 
klubhus. 

Dit flys bemaling fortæller 
hvem du er! 

Udstråler dit fly prestige eller 
det modsatte? 

Kontakt 
Danish Aircraft Painting 
vi udfører omhyggeligt 
og professionelt enhver 

oplakering af alle flytyper! 

FJ:::::::::: ~~----
~~ p~ 

Odense Lufthavn, 5270 Odense Nord, tlf. 65 95 55 35 

ge forhold i selve terminalen 
til større og bedre lokaler i for
bindelse med en af hangarer
ne. Her regner man også med 
i løbet af kort tid at få statio
neret et tomotoret fly klar til 
hurtig udrykning. Hovedpar
ten af opgaverne vil imidlertid 
blive løst i et samarbejde med 
dem, der er specialister på 
hvert enkelt af de aktuelle om
råder. 

Luft under vingerne 

I Odense Lufthavn bydes der 
også på mulighed for selv at 
komme til pinden og i luften. 

To flyveskoler tilbyder ud
dannelse. Bel Air er den ene, 
og den tager sig fortrinsvis af 
B og I-skoling, men er også 
klar til at starte folk op fra 
bunden med et A-certifikat. 
Desuden her Bel Air flyud
lejning. 

Den anden flyveskole er 
Center Air, som især tager sig 
af den grundlæggende A-sko
ling. 

Også klublivet i forbindelse 
med lufthavnen byder på 
mange aktiviteter, og også her 
er antallet to, nemlig Fyns Fly
veklub og Beldringe Flyve
klub. 

Endelig skal nævnes den 
meget aktive faldskærmsklub 
Center Jump. • 
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Fremtiden 

Kommunaldirektør JohnTher
kildsen, Otterup, der på em
bedsmandsplan er en af nøg
lepersonerne i arbejdet med 
videreførelsen af lufthavnen, 
gør det klart, at målet m.h.t. 
datoen for en overgang fra 
statslufthavn til et kommunalt 
selskab er den 1. januar 1996. 
Det er, hvad der er besluttet i 
de tre nordfynske kommuner. 

Beslutningen går imidlertid 
også på, at man vil søge 
Odense kommune og Fyns 
amt medinddraget som part
nere i et sådant selskab. Beg
ge disse steder har man været 
lidt tøvende. I Odense fast
holdt man længe, at drift af 
en lufthavn er en statsopgave, 
som man fra kommunalt hold 
ikke skal involvere sig i. Og 
fra Fyns amt lød det, at der 
var ingen penge til luftfart. 
Disse holdninger tøede imid
lertid noget op, da man fik lej
lighed til at se nærmere på en 
rapport fra de nordfynske 
kommuner, som på et meget 
realistisk grundlag lægger 
muligheder og konsekvenser 
frem, og i skrivende stund er 
udmeldingerne · fra Odense 
kommune og Fyns amt af en 
sådan karakter, at de giver 
grundlag for forventninger 
om, at man også derfra vil gå 
med i en konstruktiv forhand
ling om en samlet overtagelse 
af lufthavnen. 

Uanset hvad de endelige 
resultater af disse forhandlin
ger måtte blive, så understre
ger Otterups kommunaldirek
tør, at der er ingen som helst 
grund til at holde sig tilbage 
med initiativer og investerin
ger. Han er med i spidsen for 
det hold, der vil og kan sikre 
fremtiden og udviklingen for 
lufthavnen, og som på et rea
listisk og godt dokumenteret 
grundlag ser den som en fort
sat vigtig brik i arbejdet for at 
sikre de bedst mulige vilkår for 
hele den fynske region og i et 
videre perspektiv for hele 
landet. 

• 

HURTIGST, BILLIGST OG NEMMEST 
FRA FYN TIL HELE 

SKANDINAVIEN OG BRUXELLES 
r 

s ":J 
Bruxelles YOUll PRIVATE AlllLIHE 

Ring 86 36 30 60 
eller til Deres rejsebureau ODENSE LUFTHAVN ' 

12 

For et par år siden var der EU
udenrigsministermøde på Fyn. 

Ingen ville have drømt om 
at lægge mødet dertil, hvis der 
ikke havde været en lufthavn 
til rådighed med de nødven
dige faciliteter. 

Også fremover vil man kun
ne lægge vigtige møder til Fyn 
med en tilstrømning af VIP fly 
som den, der fremgår af bille
det fra ministermødet. 

Foto: Gert Broxgaard 
Airphoto Fyn 

- Et godt sted at starte! 
Når det drejer sig om: 

• Taxaflyvning 
• Forretningsrejser 
• Ferlerejser 
• Hoteller 
• BIiudiejning WF ~,., 
FYN AIR BOOKING 

Odense Lufthavn 37 • DK-5270 Odense N 
TH.: 65 95 50 20 • Fax: 65 95 51 37 

Nye farver i Kastrup 

Fra stadig flere af de tidligere »jerntæppe-lande« åbnes 
der ruter til Kastrup, som det fremgår af det øverste billede. 
Swissairs fly - her en Fokker 100 - fik sidste år en ny 
bemaling. (Fotos: F. Løvenvig) 
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11th WOALD PRECISION FLYING 
CHAMPIONSHIP 

CZECH AEPUBLIC 
KARLOVY VARV 

1994 

Torsdag: 1. navigationstur. 
Den foregående dags stra

badser er blevet tilbage under 
dynen på Grandhotel Pupp, 
og vi er friske til en nav-dag. 

De 75 piloter er delt op i 
fire grupper af hensyn til de 
fly, som skal flyve to gange. 
De piloter, der skal starte sent, 
kan derfor få en ekstra lur, 
inden de skal møde til briefing 
og senere i beregnerlokalet. 

På skalpejagt 

Bustransporten er efterhånd
en blevet tilpasset, så afgan
gene passer til mødetiderne 
på flyvepladsen. I dag skal 
Dagmar afsted i første grup
pe, så vi to må med den første 
bus, og på vejen bliver vi enige 
om, at de næste skalpe, vi går 
efter i konkurrencen, skal 
være kvindelige og "unge". 

Der er udsat to pokaler, 
som Dagmar har en chance 
for at vinde, nemlig Air BP 
Challenge Cup, som gives til 
den bedste unge pilot (piloter 
med under 500 flyvetimer), og 
pokalen til den bedste kvinde
lige pilot, udsat af Carolyn 
Pilaar, USA, og vundet af 
hende selv de to foregående 
gange. 

BP's pokal blev skænket af 
vor sponsor Air BP Danmark i 
1989, da der blev afholdt VM 
i Skive. I Best Young Pilot 
klassen er vi endnu ikke klar 
over, hvor mange piloter der 
er, men i pigegruppen er der 
tre, Carolyn og Terri fra USA 
og vores Dagmar. 

Efter landingskonkurren
cen er Dagmar på tredje
pladsen i pigedysten. Men vi 
har luret lidt under træningen. 
De to amerikanere har været 
"gode" til at lade fotos og 
mærker blive ude på nav-
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11 . verdensmesterskab 
i præcisionsflyvning 
Karlovy Vary, Tjekkiet 
(2. del) 
Oplevet og fortalt af holdleder Mogens Thaagaard. 

(Fortsat fra nr. 2) 

turene, og Dagmar har vist 
fremgang, så pøj-pøj, inden 
hun går til beregnerlokalet. 

Flyet checkes 

Imens ta'r jeg et sidste check 
af OY-BLI: dobbeltklæbende 
klisterpuder på instrument
panelet, fuel og olie OK, pu
derne på sædet, håndklædet 
over passagersæderyggen , 
headset'et på styret, frontru
den ren, et lille klap på vinge
forkanten, og alt er klart. 

Nej, forseglingen af COM 
og NAV instrumenterne er 
opløste af varmen i cockpittet, 
så der må hentes en official til 
udbedring af skaderne. Efter 
hver flyvning er der nemlig 
kontrol af flyene, for man skal 
være sikker på, at ingen har 

svindlet, evt. efterladt besked 
til næste pilot osv. 

OY-DTS får næsten sam
me behandling, og jeg får et 
sjovt blik og smil af en official, 
da jeg tømmer Johannes' kry
stalaskebæger, som han har 
stående på forsædet ved 
siden af sig. 

Morgenmotion 

Kl. 1021 forlader Dagmar og 
BLI LKKV - ud på den første 
nav-tur. 

Johannes er kommet, og 
han skal lige have sig en kop 
kaffe, før han starter på sin 
morgenmotionstur, som be
står af en rød Prince og 6-7 
km løb i flyvepladsens nær
meste omegn. 

Det danske hold: 
Henning Vad, Carl Erik Mikkel
sen, Johannes Slot, Lago Lau
mark-Møller, Dagmar Theil
gaard, Mogens Thaagaard og 
Vagn Jensen. 

(Foto: Magne Nesbakken) 

Kl. 1112 går han i bereg
nerlokalet. 

Kl. 1215 skal Lago møde 
samme sted, så han er allere
de i gang med sin opvarm
ning, som er lidt mindre fysisk 
krævende - det er blot mun
den, han motionerer. 

Så får flyvertasken en gang 
oprydning, og fem minutter før 
tid møder han op ved indgan
gen til lokalet, hvor han som 
alle andre bliver modtaget af 
en dommer, der gennemroder 
taskerne og sorterer det fra, 
som ikke skal eller må bruges 
til udregning af flyveplan og 
under selve flyvningen. 

Mange bommerter 

Uden på hangaren med be
regnerlokale er der en ø-
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tavle med strafpoints for 
Flightplanning, og man kan 
se, at det ikke er her, vi samler 
strafpoints. Selv om det er et 
VM, ser man dog mange 
bommerter i udregningerne -
selv erfarne trafikflyvere laver 
store fejl. Når nerverne står 
på højkant, kan man fx finde 
på at vende "skiven" en kvart 
eller halv omgang. 

Når piloterne kommer 
hjem fra turen, bliver de fulgt 
til debriefing, og kort efter 
kommer opgørelsen over 
strafpoints for manglende 
observationer på tavlen. 

Og inden vi forlader flyve
pladsen denne dag, kan vi se, 
at pigedysten går godt for vort 
vedkommende. 

Dagmar fører! 

På specialobservationer får 
Dagmar 120 strafpoints, Terri 
140 og Carolyn 250. Det sæt
ter Dagmar på en andenplads 
før tidsposterne, som først 
bliver offentliggjort samme 
aften eller næste morgen. For 
specialobservationerne får 
Lago 250 prikker, men Johan
nes har ryddet op efter sig og 
får 0, flot, flot! Det var der kun 
tre andre, der gjorde i dag. 

Næste morgen får vi straf
points for tiderne. Der er 424 
til Lago, 939 til Johannes og 
360 til Dagmar. Carolyn har 
fået 480 og Terri 1.265(!), så 
det ser bare godt ud for vores 
Dagmar. 

Som man kan se, var Johan
nes ikke enig med dommerne i, 
hvordan en skovtur skal flyves, 
og det var dyrt. 

BP-teltet. 

Efter første dags naviga
tion topper Janusz fra Polen 
med O point, Carlsson fra Sve
rige med 18, endnu en polak 
med 26 og svenske Warstedt 
med 29. 

Der er spænding før sid
ste dag. 

Tjekkisk dag 

Fredag skal Lago først til 
flightplanning, Johannes kl. 
1115 og Dagmar kl. 1224. 

Til morgenbriefingen får vi 
at vide, at dagen vil slutte med 
"tjekkisk dag". Så snart sidste 
flyver har forladt beregnerlo
kalet, vil der blive indrettet 
hyggestue. Det skaber lidt 
humør blandt deltagerne - og 
ikke mindst blandt holdleder
ne. 

Kl. 1306 sætter den sidste 
pilot sig i beregnerlokalet, og 
piloterne, som var i isolation, 
blev lukket ud i det fri. Nogle 
fablede om, hvad mon "tjek
kisk dag" er, andre talte om 
vejret, som havde forandret 
sig i løbet af dagen. Vi tænkte 
på Johs og Dagmar, som var 

Holdlederen sørger for tankning af OY-DTS inden en af de mange 
navigationsture. (Foto: Dagmar Theilgaard) 
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(Foto: H.N. Knudtzon) 

derude, på om der var nogle 
overraskelser i det. 

Lene og Henrik Knudtzon 
fra Air BP, som var ankommet 
til Karlovy Vary dagen i for
vejen, havde nu også engage
ret sig i udregninger og spå
domme om Dagmars chancer 
i pigedysten. 

Kunne Dagmars dårlige 
finger klare strabadserne i 
turbulensen, som var opstået 
i løbet af dagen? 

Vi begyndte at kigge efter 
Carolyn, som skulle komme 
hjem ca. en time før Dagmar. 
Terri var jo ikke længere no
gen trussel for os. 

Minutterne gik - lidt lang
sommere denne dag end nor
malt - vi skævede over til han
garen, hvor man havde startet 
"tjekkisk dag". Der var en livlig 
aktivitet, så vi nærmede os 
langsomt. Da vi var kommet 
gennem menneskemæng
den, så vi massevis af ølfade 
og kassevis af Becherovka, 
tjekkernes Gl. Dansk, som 
lugter og smager som jule
kager. 

Vi smagte på sagerne og 

kunne kort efter læse Carolyns 
resultater: 290 strafpoints på 
observationer. Nu havde Dag
mar 374 points at gøre godt 
med, men vi var nødt til at 
vente på hende for rigtigt at 
slå os løs. 

Kl. 1514 landede BLI og 
Dagmar, og lidt efter kom hun 
tæt forbi os med en official på 
vej til debriefing. 140 straf
points for 7 mærker og fotos, 
som blev derude, så der var 
234 points ned til Carolyn - det 
var da trods alt nogle sekun
der. Dagmar regnede med, at 
tiderne var nogenlunde -
bortset fra på sidste ben, hvor 
der var 20 kts medvind. 

Nu kunne vi endeligt gå til 
det svære skyts i hangaren! 

Fagforening for holdledere 

I løbet af ugen havde nogle af 
os holdledere talt om at stifte 
en fagforening. Efter ind
tagelse af det tjekkiske skyts 
var mange flere enige og 
modige nok, og vi fik faktisk 
lavet et sæt regler, som stort 
set indeholdt alt andet end lige 
det at lime klisterpuder op, 
fylde benzin på flyene, vaske 
vingeforkanter, frontruder og 
underbukser samt lave kaffe, 
skrive kort til piloternes famili
er o. m.m. 

Næh, vi skulle gå klædt 
som vor kollega fra Schweiz 
(i hvid silkeskjorte, sorte 
laksko, nypressede terylene
bukser og guldindfattede Ro
denstock-briller) og deltage i 
det indviklede, sociale arbej
de .... 

Til virkeligheden igen! 

Et par af de tjekkiske deltagere: Forrest en Zlin 42 fra fabrikkens 
flyveskole, bagved en Brigadyr i en usædvanlig udførelse, nemlig 
med stjernemotor {L-60S) (Foto: H.N. Knudtzon) 

MAR. 95 



» Tjekkisk dag« i hangaren. 
Lago og Johannes ved nord

mændenes bord. Bagved ses 
svenskerne med BP-hatte. 

(Foto: Dagmar Thei/gaard) 

Nye prøvelser 

Om aftenen samledes hele 
det danske hold til diner på 
Grandhotel Pupp - og til nye 
prøvelser. 

Holdlederne fik udleveret 
resultaterne for dagens nav
tur, og sikke nogle grimasser, 
man fik for videregiveisen af 
disse! 

Fra Lago fik jeg pludseligt 
det store mestersmil igen. 21 
points for tidskontrollerne, 
men 200 for mærker og fotos. 
Virkeligt flot med de 21 ..... ! 

Johs reagerede som den 
store tryllekunster, og i et nu 
var hans resultater pist væk! 

Dagmar - ja, hun stak i et 
vældigt vræl og kom med 
mange forskellige lyde og en 
masse ord, som ikke tåler 
gengivelse her i vort udmær
kede blad. Men på listen stod 
der 559 strafpoints (som jo er 
vældigt mange), så Dagmar 
syntes, at det var på tide at 
gå en tur i den dejlige som
meraften og undersøge de 
mange lystige steder i byen 
lidt nærmere. 

Jeg kunne føle, at der ikke 
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var brug for deltagelse og gik 
ud for at finde overdomme
ren, og Johs så ud til at klare 
det udmærket som stedfor
træder for holdlederen. 

Jeg fandt overdommeren 
allerede i gang med fore
spørgsler fra andre holdle
dere, så jeg indtog vente
position ved siden af Carolyn 
fra USA (med et underligt 
udtryk i øjnene og sin "synde
liste" i hænderne). Jeg prø
vede forgæves at komme i 
kontakt med hende - uden 

held - men fik dog med et hur
tigt blik på hendes liste set en 
linie med ordene .not obser
ved". 

Efter nogen ventetid fik jeg 
fremvist "bevismaterialet" og 
konstateret, at der ikke var 
nogle læse- eller afskrivnings
fejl, men at den kraftige med
vind til sidst havde snydt man
ge piloter. 

Med vished om, at vi ikke 
skulle se Dannebrog gå til tops 
næste dag, tog også jeg ud 
for at se på nattelivet... 

Dagmar får overrakt pokalen til »Best Woman Pilot« af Carolyn 
Piilar. Mr. Panek kommer med ekstrapræmien: Et lyserødt teste/ 
i bohmisk porcelæn! 

(Foto: Lago) 

To pokaler til Dagmar 

De første, jeg møder næste 
morgen, er USA's holdleder 
og dommer, ventende på 
overdommeren. 

Jeg begynder igen at tæn
ke på resultater. Da jeg en 
times tid senere møder præ
sidenten for juryen, som skal 
til møde om nogle protester, 
aner jeg nogle ting, som må
ske kan få vort humør op igen, 
men beslutter mig for ikke at 
nævne et eneste ord til nogen. 

Så ud i byen til en slapper; 
vi skal på den igen om afte
nen til afslutningsceremoni 
og tidlig hjemrejse søndag 
morgen. 

Kl. 1900 skal vi møde i vort 
pæne tøj til debriefing i den 
danske lejr af vore dage i det 
tjekkiske. 

Vagn Jensen fortæller os, 
at vi alle har opført os pænt -
,,så'en da" - og giver cham
pagne, og vi får at vide, at 
Dagmar skal på podiet for at 
modtage pokalen til bedste 
kvindelige pilot. 

Vi får et glas champagne 
mere, og da Henrik Knudtzon 
meddeler, at han er meget 
glad for at skulle overrække 
Air BP pokalen til Best Young 
Pilot og ekstra glad for, at det 
bliver til en dansker, så ved vi, 
at det lykkedes for Dagmar! 

Hjemrejse - med GPS 

Tungt lastede i 30 graders 
varme med O vind og i 1.984 
fods højde går OY-DTS og 
OY-BLI på vingerne til hjem
rejse, og nu får GPS'en lov til 
at navigere! 

Holdlederen sidder og la
der tankerne gå 13 dage til
bage og bliver enig med sig 
selv om, at al snak om fag
forening for holdledere vist 
skal vente nogle årtier endnu, 
for hvordan ville det ikke være 
at fylde benzin på tankene, 
vaske frontruder og vingefor
kanter, lime klisterpuder på 
instrumentpanelet, vaske un
derbukser og strømper til 
næste VM, som skal foregå i 
Fort Worth i Texas i 1996 - og 
gå klædt i korte bukser og bar 
mave.. . • 
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Grænsen tæt på 
Flyvevåbnet fungerer stadig godt, men smerte
grænsen for nedskæringer er nået 

Af Karl Vilhelm Christiansen 

Det danske flyvevåben har i 
de senere år været gennem 
en række mærkbare nedskæ
ringer og omstruktureringer. 
Chefen for FTK, generalma
jor L. Tophøj, er dog overbe
vist om, at man stadig er i 
sta.nd til at løse opgaverne. 
Men grænsen er tæt på, un
derstreger han i en samtale 
med CS-bladet. Og i fremti
den må man acceptere, at fle
re opgaver må vælges fra. 

Samtidig lægger Tophøj 
megen vægt på, at Flyvevåb
net kun er i stand til at løse 
opgaverne på grund af perso
nellets faglige stolthed, dyg
tighed, loyalitet og offervilje. 

- Vi forlanger meget af vore 
folk, siger han. 

- De kan også meget, 
men vi er tæt på grænsen af 
deres ydeevne med hensyn 
til mængden af arbejde. 

- I den sammenhæng bety
der den faglige stolthed me
get. Den får folk til at gøre me
re, end man med rimelighed 
kan forvente. De gør det flot 
nu, men for ledelsen gælder 
det om at sørge for, at vi ikke 
overskrider grænsen for, hvad 
folk kan klare. 

- Vi ved, at vore folk har en 
meget høj standard. Og det 
er vigtigt, at hver enkelt nyder 
den respekt, som deres del 
af helheden medfører. I Flyve
våbnet er det let at se, hvad 
du betyder for helheden - og 
man kan også selv se, hvilken 
betydning, man har. 

Status 

- Vi er snart færdige med at 
gennemføre den nye struktur 
for Flyvevåbnet, fortæller che
fen for FTK. 

- Kravet om denne æn
dring blev stillet ved det sene
ste forsvarsforlig, i forbindelse 
med, at vi skulle spare 300 
millioner kroner. 
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CHIFTK generalmajor L. Top
høj. 

Tophøj understreger, at 
selv om man aldrig kan være 
glad for at skulle spare store 
beløb og skære ned, så er det 
en god måde, man har kørt 
tingene på denne gang. 

- Vi får et provenukrav og 
justerer selv organisationen 
derefter. 

- Jeg kan dog være bekym
ret for Flyvevåbnet i forbindel
se med et nyt forsvarsforlig. 
Vi håber på et forlig, der fast
holder den nye struktur og be
varer kampeffekten. 

- Vi er også loyalt gået ind i 
arbejdet med at vurdere be
hovet for to deployeringssta
tioner, men jeg vil gerne un
derstrege, at vi ikke har peget 
på de to stationer. Det stod i 
forligsteksten, og nu venter vi 
blot på den politiske beslutning. 

- Det er dog vigtigt, at vi 
inden for alle de fire hovedvå
bensystemer - F-16, HAWK, 
kontrol- og varslingssystemet 
og nærluftforsvaret - har fået 
udskiftet eller modificeret ma
teriellet, fortsætter general
major Tophøj. 

- For Flyvevåbnet kan ikke 
leve med noget, der ikke 
fungerer. Og det, vi har, fun
gerer. Men der er for lidt af 
det og af os! 

- Alle de fire hovedvåben
systemer er i en positiv udvik
ling. Der er bevilget »Mid-Life 

Update« til alle 60 F-16 fly, og 
dermed får vi et avanceret fly, 
der kan holde til år 2015. Der 
bliver tale om et kæmpestort 
spring fra dagens niveau, for 
selv om der er tale om det 
samme fly som det nuværen
de F-16, er de vidt forskellige. 

- Det giver dog organisa
toriske problemer, idet vi i flere 
år ikke altid kan have samme 
type fly i samme eskadrille. 

- Når Flyvevåbnet køber et 
våbensystem, får vi også en 
ny organisation, blandt andet 
fordi der er forskellige krav til 
vedligeholdelsen af det gamle 
og det nye. 

- HAWK-systemet bliver 
også opdateret med blandt 
andet 3-dimensional radar og 
nye kontrolvogne. Det letter 
vedligeholdelse, fremmer mo
biliteten og er mindre mand
skabskrævende. Dermed står 
vi også over for en ny struktur 
på det område, siger chefen 
for FTK. - Desuden integreres 
nærluftforsvaret i de kommen
de år i Luftværnsgruppen . Det 
betyder ikke, at man forlader 
flyvepladserne, men det gam
le stationære forsvar skal gø
res mere mobilt. Desuden skal 
mindst en HAWK- eskadrille 
sættes i stand til at kunne ind
gå i NATO's lmmediate Reac
tion Force, når beslutningen 
træffes. 

- Eskadrillen vil få tildelt det 
bedste materiel, vi har. Og 
hvis den sendes afsted, bliver 
den forstærket fra resten af 
Luftværnsgruppen. 

- Kontrol- ogVarslingsgrup
pen skal også gøres mere 
mobil. Vi får mobile radarer, 
der ikke placeringsmæssigt er 
bundne til kontrolcentraler el
ler menneskelig betjening. 

- Yderligere integreres alt, 
hvad der findes af militære og 
civile sensorer i et samlet kon
trol- og varslingssystem, og 
sensorerne bliver også mo
derniserede (NATO's ACCS
projekt). 

Helikopter 

- Vi tænker også på en afløser 
for redningshelikopteren S-
61, fortsætter generalmajor L. 
Tophøj. 

- Afløsningen skal finde 
sted omkring år 2000, hvor 
slitagen er blevet så stor, at 
vedligeholdelsen bliver alt for 
dyr. Problemet er, at S-61 
stadig er den bedste helikop
tertil formålet, men at den ikke 
produceres mere. Vi regner 
med, at pengene til udskiftnin
gen af S-61 som tidligere skal 
hentes uden for forsvarsbud
gettet. Det er jo civile opgaver, 
de otte helikoptere primært 
udfører. 

- Men vi skal muligvis også 
se på transporthelikoptere og 
på »combat-SAR«-helikopte
re ,det vil sige helikoptere, der 
er beregnet til at gennemføre 
redningsaktioner i kampzo
ner. Men de projekter er vi 
endnu ikke gået i gang med, 
og de kræver også godken
delse af Forsvarskommando
en. 

- Vi står yderligere over for 
at skulle opdatere både C- 130 
(Hercules) og Gulfstream, hvor 
vi har tre af hver flytype. Tre C-
130 fly giver en ringe fleksibilitet 
og stor sårbarhed, men resul
tatet af debatten om større 
transportkapacitet afhænger af 
forsvarsforliget. 

Samtidig understreger 
Tophøj dog, at Flyvevåbnets 
primære opgave er at forsvare 
dansk område, mens de inter
nationale opgaver er sekun
dære. 

Internationale opgaver 

- Flyvevåbnet har altid delta
get i internationale opgaver, 
men ofte uden den store 
opmærksomhed, siger che
fen for FTK. -Vore transportfly 
har stort set været over hele 
jordkloden i forbindelse med 
katastrofer og konflikter. 
Desuden har vi altid opereret 
overalt i NATO, fordi det har 
været en naturlig del af vort 
træningsprogram. Så vore es
kadriller lever op til kravet om 
at kunne deployere fra alle 
NATO-baser i Europa. -Vi står 
også over for at skulle sende 
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en eskadrille F-16 ud. 1995 
går med afpudsning, og i 1996 
er den rede til at indgå i 
NATO's IRF. Men vi kan alle
rede nu med kortvarsel sende 
Eskadrille 730 ud på interna
tionale opgaver - men også 
det afhænger af en politisk 
beslutning. 

- Hvis vore enheder skal 
afsted i længere tid, må perso
nellet rotere. Men det, at vi 
deployerer en eskadrille F-16, 
betyder ikke, at der ikke er 
flyvetimer til de andre eska
driller. 

-Vort materiel er så moder
ne, at vi stort set kan gøre det 
samme, som de kan i det 

øvrige NATO. Problemet var 
langtrækkende missiler AM
RAAM; men dem anskaffer vi 
nu. Det var det eneste, vi 
manglede i at være hypermo
derne. 

Personel 

Samtidig fremhæver Tophøj, 
at der er sket store fremskridt 
også inden for andre områder 
i Flyvevåbnet. 

- For eksempel er Flyve
station Aalborg den første virk
somhed inden for staten, der 
er blevet miljøgodkendt. Res
ten af Flyvevåbnet og hele 
Forsvaret følger efter. Des-

uden er der sket uhyggelige 
fremskridt inden for det øko
nomiske styringssystem. 

- Jeg ønsker en personel
struktur, så vi kan løse opga
verne endnu bedre end i dag. 
Vi har nu rationaliseret i en så
dan grad, at vi ikke kan finde 
yderligere besparelser uden 
at skulle nedlægge enheder. 
For hvis vi rationaliserer yder
ligere, vil enhederne ikke kun
ne fungere. Og vi er enige om 
- også med personelorgani
sationerne - at Flyvevåbnet 
skal satse på kvalitet. 

- Jeg føler mig som ver
dens mest priviligerede per
son. Og jeg fatter ikke, at per-

Nærluftforsvarets fremtid usikker: 

Sku mod himlen! 
Af kaptajn E. Fausager, næstkommanderende ved Eskadrille 670, Flyvestation Atborg 

Det har Flyvevåbnets nærluft
forsvar nu gjort i 14 år. 

I dag er spørgsmålet så 
hvor længe eller i hvilken form 
det skal fortsætte. 

I »ingenmandsland« 

Flyvevåbnets nærluftforsvar 
har sin oprindelse i Hæren 
som mobilt luftværnsartilleri. 

Våbensystemet var vel nok 
verdens mest udbredte, Bo
fors 40 millimeter kanon og 
Contraves skyderadar eller 
ildledelsesanlæg - Superfle
dermaus. Det danske system 
er suppleret med en Terma 
søgeradar, der blev indført i 
1964. 

I 1974 resulterede NATO 
krav om nærluftforsvar på fly
vestationerne i, at Hærens 
luftværnsartilleri blev opstillet 
på flyvestationerne, og i 1980-
81 overførtes såvel materiel 
som personel til Flyvevåbnet 
efter en række turbulente år i 
»ingenmandsland« mellem 
Flyvevåbnet og Hæren. 

Fuldt mobilt 
Hvad er så nærluftforsvarssy
stemet, og hvad kan det? 
Hvad er de operative mulig-
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Den manuelt styrede 40 mm U60 Bofors kanon er nu ved at 
være moden til udfasning. (Foto: Bofors) 

heder og begrænsninger? 
Har det en operativ fremtid, 
eller er det et gammelt foræl
det system? 

Nærluftforsvaret er stadig 
et fuldt mobilt system, place
ret på flyvestationerne som et 
360 graders punktforsvar, 
men i stand til at deployere til 
andre opgaver andetsteds. 

Rygraden i systemet er 
den nye Terminator skydera-

dartil kontrol af LJ70 kanonen. 
De tre U70 delinger opstil

les normalt i en trekantsopstil
ling omkring flyvestationen for 
at opnå 360 graders dækning. 

En af de væsentligste ope
rative begrænsninger, kano
nens rækkevidde, stiller her 
krav om et kompromis. Delin
gen skal gerne langt væk fra 
flyvestationen for at kunne en
gagere flyene inden våben-

soneilet yder så meget. Alle 
arbejder til Flyvevåbnets bed
ste - og de arbejder hårdt. Så 
jeg kunne ikke ønske mig no
get bedre arbejde - selv om 
jeg stadig gerne ville være es
kadrillechef. Men jeg har haft 
min tur i det job. 

- Vi kar ingen større kon
flikter inden for Flyvevåbnet, 
men vi har et fælles ønske: At 
vi fortjener at være lidt større. 
Det synes vore politikere dog 
ikke, og hvis vi skal, kan vi 
godt leve med det Flyvevå
ben, vi har, slutter generalma
jor L. Tophøj, chef for FTK. 

Med tilladelse fra 
CS-bladet 

afleveringsafstand, men med 
kun tre delinger U70 bliver 
cirklen let så stor, at der opstår 
»huller« i 360 graders dæk
ningen. 

Kanonen har ganske vist 
en rækkevidde på tolv kilome
ter, men den effektive række
vidde, hvor træffesandsynlig
heden vurderes cost effective, 
er tre kilometer. 

Radar - og øjne 

En svaghed i det nuværende 
system er søgeradaren, der 
ikke er i stand til at se mål i 
tilstrækkelig lav højde. 

Som supplement til radar
overvågning benytter eska
drillen Luftmeldekorpset og 
sine egne otte observations
poster, der er placeret 360 
grader rundt om flyvestatio
nen for at kunne give en sidste 
øjebliks varsling og måludpeg
ning via radio om fly, der ikke 
er blevet opdaget på radar -
et simpelt, men uovertruffet 
og uhyre effektivt system, og
så i vore dages højteknologi
ske tidsalder. 

Ulempen er naturligvis, at 
kan flyet ikke ses på søgera
daren, så kan målet heller ikke .. 
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elektronisk anvises tilTermina- Karup, Skrydstrup, Værløse af denne øvelse bestemmer tilfredsstillende funktion af 
tor. Specielt i mørke og usigt- samt Tirstrup og Vandel. det tidsmæssige forløb af nærhedsbrandrøret, afspejlet 
bart vejr degraderer det eska- På de fire førstnævnte be- uddannelsen, idet den sam- i såvel den nedskudte poses 
drillens operationsmuligheder. står eskadrillen af en U70 del men med skarpskydninger i og træffeindikators mange 

Kanon U70 er som sagt en med tre delinger, hver med en Tranum udgør rygraden i huller som i den visuelle og 
40 millimeters Bofors kanon, Terminator skyderadar og tre eskadrillens operative træning elektroniske registrering af 
udstyret med en måleradar til henholdsvis to U70 kanoner (i - for alt personel. granaternes detonation. 
måling af hastigheden på hver alt otte), samt en U60 del med Det er derfor et stort slag På længere sigt vil den nu-
enkelt granat. Denne anven- fire delinger med hver seks U for eskadrillen, når øvelsen - værende udvikling ved ammu-
des afTerminator computeren 60 kanoner. Dertil kommer en som i fjor - bliver aflyst. Taktisk nitionsfabrikkerne resultere i 
til at udregne så nøjagtige ildkontrol deling med en søge- live træning kan ikke und- endnu mere avancerede og 
skuddata som muligt. Kano- radar, otte observationsposter væres. træfsikre granater. 
nens kadence er 240 skud i samt short range air defence Eskadrille 670's faste per- I 1994 har Eskadrille 670 
minuttet med et kilo tunge command center og alternativt sone! udgør knap 50 perso- endvidere testet et nyt radio-
granater, der detonerer som command center. ner, væsentligst indenfor ope- baseret voice data transmis-
håndgranater ved anslag el- På Tirstrup og Vandel er rations- og materielområder- sion system, udviklet af Ter-
ler ved tæt passage af flyet. den radarstyrede U70 kanon- ne. Flere af disse har desig- ma, til afløsning af det gamle, 

Så det kan muligvis blive del erstattet af en ekstra ma- neringsposter i de øvrige nær- ligeledes Terma-udviklede 
ubehageligt nok for piloten, nuelt kontrolleret U60 kanon- luftforsvarseskadriller for at radio-kædesystem til tale/ 
hvis han kommer for tæt på del med otte kanoner. sikre et rimeligt erfaringsni- data kommunikation mellem 
kanonen! veau og en hurtig opbygning søgeradar og Terminator. 

af disse eskadriller i tilfælde Systemet virker endnu ikke 
Baseret på værnepligtige af mobilisering. operativt tilfredsstillende, og 

Motor eller håndsving Nærluftforsvaret er mobilise- Efter hjemsendelse møn- eskadrillen afventer en for-
Udover radarstyringen kan ringsenheder, baseret på stres de værnepligtige typisk bedret udgave. 
kanonen også betjenes ma- værnepligtige. En fuldt mobi- en til to gange som U70 per-
nuelt, enten af en mand ved liseret eskadrille er på knap sone I, hvorefter de ved en om-

Kombination hjælp af kanonens egen mo- 400 mand. skolings mønstring uddannes 
tor eller af to mand ved hjælp I fredstid er kun Eskadrille på U60 kanonen og placeres dækker bedst 

af håndsving. 670 på Flyvestation Aalborg i U60 mobiliseringsstyrken, Nærluftforsvarssystemet er 
Nærluftforsvaret benytter aktiv. Eskadrille 670 varetager herunder også vedTirstrup og mobilt med en opstillingstid på 

også en ældre model af 40 til gengæld uddannelsen af alt Vandel. cirka to timer, fra udstyret er 
mm Bofors kanonen, L/60, nærluftforsvarspersonel til he- på hjul, til eskadrillen er klar 
hvor man kun har denne le Flyvevåbnet. med alle kanoner i radarsty-
betjeningsmulighed, ligesom Flyvevåbnets Operations- Renovering? ring, og cirka en time for det 
U60 kun har en kadence på støtteskole er ansvarlig for ud- U70 kanonen er elektrisk-hy- omvendte. 
120 skud i minuttet. dannelse af alle andre end draulisk drevet. En levetid ud- Denne tid vil kunne ned-

Det lyder nok oldnordisk værnepligtige menige, men over årtusindskiftet vil kræve sættes væsentligt, hvis rada-
med manuelt styrede kanoner den praktiske uddannelse fo- en renovering af dette system. rer og kanoner udstyres med 
i vore dage, men rent faktisk regår ved Eskadrille 670. En overgang til et rent el- automatisk vandretstilling, der 
er det ikke nær så svært at Uddannelsen afværneplig- drevet system vil rumme flere er overordentlig vigtig for træf-
ramme, som man umiddelbart tige menige til nærluftforsva- fordele: Mere nøjagtige ser- fesandsynligheden. 
skulle tro. ret er Eskadrille 670's største voer og dermed billigere ved- Global Positioning System 

Anti aircraft artilleri har fredstidsopgave. ligeholdelse samt mindre be- i eskadrillen vil også være en 
været og er stadig det jord- Der indkaldes hvert år i juni hov for strøm. lettelse ved parallakseudreg-
baserede våbensystem, der cirka 130 menige til en syv Sidstnævnte skal ses i sam- ning mellem søgeradar og Ter-
nedskyder flest fly - også un- måneders integreret uddan- menhæng med det ret akutte minator under deployeringer. 
der den seneste højteknolo- nelse. De udgør sammen med behov for nye generatorer til Der er således udviklings-
giske Golfkrig. Når kanon U60 de værnepligtige sergenter og systemet. Med eldrevne kano- muligheder nok inden for U 
må siges at være moden til reserveofficerer tre fjerdedele ner er effektbehovet ikke så 70 systemet, og der vil ikke 
udfasning, er det ikke så me- af U70 delen ved en nærluft- stort, og man vil kunne klare være operative begrundelser 
get på grund af træffesand- forsvarseskadrille og hjem- sig med mindre og billigere forudfasning af systemet - en 
synligheden, men på grund af sendes samlet til mobilise- generatorer. kombination af kanoner og 
de forholdsvis store omkost- ringsstyrken ved en flyvesta- En total renovering af alle missiler i nærluftforsvaret vil 
ninger ved opretholdelsen af tion. I fjor var det Aalborg, i år U70 kanoner løber op i cirka uden tvivl være det operativt 
ammunitionslageret samt per- Værløse og så videre. 30 millioner kroner. mest hensigtsmæssige. 
sonelbehovet, sammenholdt Alle systemer har deres 
med priserne på missiler. svagheder, og en kombination 

Taktisk træning Ny ammunition dækker bedst disse. Den po-
Eskadrillens uddannelse er I september 1994 blev pro- litiske og økonomiske virke-

Seks eskadriller opbygget omkring Flyvevåb- ximity fuze high explosive am- lighed kan imidlertid meget vel 
Nærluftforsvaret er organise- nets store årlige øvelse Tacti- munition for første gang prø- være en anden, hvad 1995 
ret i seks eskadriller og findes ca/ Fighter Weaponry i au- veskudt mod et reflekterende formentlig vil vise. 
på flyvestationerne Ålborg , gust/september. Placeringen posemål. Skydningen viste en {Efter Værnsorientering) 
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ENTER 
Instruktørejet flyveskole har fået foden under eget bore! 

Af Hans Kofoed 

Hurra for ungdommen! 
Heldigvis er der selv i dag 

nogen, der tror at almenflyv
ningen har en fremtid. 

Der er i hvert fald fem i 
Danmark, nemlig de unge 
ejere afflyveskolen Center Air, 
der i disse barske tider har 
vovet at investere i egen han
gar i Roskilde Lufthavn. 

Hangaren har bærende 
konstruktion af stålprofiler og 
porte i begge gavle. Den er 
40 m lang og 22 m bred, og 
langs vestsiden er der en fem 
meter bred sidebygning med 
kontorer, undervisningsloka
ler m.v. 

Den blev opført på rekord
tid sidst i 1994. Man flyttede 
ind mellem jul og nytår, og den 
11. marts er der åbent hus. 

Ejet af instruktører 

Center Air er et forholdsvis nyt 
foretagende. 

Sidst i 1980'erne begyndte 
et par piloter fra Sterling 
Airways at skoleflyve i Ring
sted, og i 1991 blev skolen 
overtaget af Bodil og Jens 
Frost. 

Nu er den et anpartssel
skab med fem anpartshavere: 
Martin Darmer, Peter Fogt
mann, Jens Frost, Gert Røn
ne og Lennart Wahl. De fire 
første er trafikflyvere, Lennart 
Wahl civilingeniør. 

Men de er ikke bare inve
storer. De virker alle som in
struktører i firmaet, der på en 
enkelt undtagelse nær ude
lukkende beskæftiger free 
lance medarbejdere - eneste 
fuldtidsbeskæftigede er Ulla 
Brasen, der tager sig af ad
ministrationen. 

Der er to chefinstruktører: 
Lennart Wahl står for A-sko-
1 i ng og kunstflyvning, Gert 
Rønne for B, I og Twin. 
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Der er god plads og fine forhold i Center Airs nye hangar i 
Roskilde Lufthavn. (Foto: Knud Larsen) 

Tre afdelinger 

De første år fløj man udeluk
kende fra Ringsted, men den 
6. marts 1993 åbnede man en 
afdeling i Roskilde, og hoved
parten af virksomheden fore
går nu herfra. 

Men man skoler fortsat fra 
Ringsted, der er en lille fly
veplads med en udmærket 
græsbane og et hyggeligt 
klubhus. Desuden er startaf
gifterne lave og flyveaktivite
ten ikke så intens, så der er 
sjældent ventetid i forbindelse 
med start og landing. 

Der er derfor nok en ten
dens til at de lidt mere modne, 
der har fået mulighed for reali
sere ungdommens drøm om 
at flyve, vælger Ringsted, 
men de fleste, og naturligvis 
især de, der sigter mod en 
professionel pilotkarriere, 
vælger Roskilde. 

Og siden 1. februar i fjor 
har man også opereret fra 
Odense med uddannelse af 
privatflyvere og omskoling til 
nye typer. 

Også kunstflyvning 

Center Air er en renlivet flyve
skole, endnu da, men man har 

naturligvis også udlejning. Der 
skoles til A, B, I og Twin, og 
som den eneste flyveskole i 
Danmark tilbyder Center Air 
også uddannelse i kunstflyv
ning. Endvidere afholdes kur
ser til såvel nationalt som in
ternationalt VHF-bevis. 

Man har selv teoriundervis
ning og bruger udelukkende 
flyveinstruktører til denne. 
Teorien afvikles normalt som 
aftenkurser med tre timer to 
gange om ugen på de respek
tive flyvepladser, men Center 
Air kører også weekendkurser 
inde i selve København. 

Og det er intensiv under
visning - lørdag og søndag, 
fra ni morgen til seks aften, 
fire uger i træk! 

Det er endda billigere; det 
normale aftenkursus koster 
2.495 kr., weekendkurset 
1.995 kr. Hertil kommer så 
moms, ligesom der må reg
nes med et par tusind til un
dervisningsmaterialer. 

Den praktiske skoling til A 
foregår normalt på Cessna 
150, og med instruktør koster 
de obligatoriske 40 timer 
39.750 kr. Hertil kommer så 
lufthavnsudgifter samt prøve
gebyr. 

Til B og I skoles normalt på 
PA-28R Arrow, til tomotors 
(twin) på PA-34 Seneca og til 
kunstflyvning på Bellanca 
Citabria. 

Hvad koster det? 

Center Air disponerer for tiden 
over ni fly, egne og indlejede: 
to Cessna 150 (VFR) OY-CGZ 
og CPR, en Cessna 172 
(VFR) OY-AKH, en PA-28R 
(IFR) OY-CSC, to Beech 33 
(IFR) OY-BVV og OY-BVR, en 
PA-34 (IFR) OY-FRA, en 
Citabria (VFR) OY-CFB og en 
Pitts (VFR) S-2B OY-CUC. 

Og hvad koster det så at 
leje fly? Det afhænger ikke 
blot af typen, men også af, om 
det er "fornøjelse" eller er
hverv. I fo.rbindelse med A
skoling, A-PFT, A-omskoling 
og kunstflyvning skal der 
nemlig betales moms af såvel 
flyleje som instruktørvederlag, 
så i ganske mange tilfælde 
skal efterfølgende priser 
forhøjes med 25%. 

Leje af Cessna 150 koster 
515 kr. pr. time, Cessna 172 
625 kr., Arrow 895 kr., Bonan
za 1.300 kr. og Seneca 1.800 
kr. For at kunne leje Bonanza 
kræves A+I eller B-certifikat. 

Og vil man dyrke kunstflyv
ning, må man være forberedt 
på at skulle af med en hel del 
penge. At leje Citabria'en en 
time koster 880 kr., og er man 
virkelig bidt af aerobatics og 
vil leje Pitts'en, må man bløde 
2.300 kr.! 

Fremtiden 

I sidebygningen til den nye 
hangar er et rum, der står tomt 
- endnu. Det bliver måske 
snart bliver til et værksted -
Center Air har i hvert fald pla
ner om at ansætte en meka
niker til at servicere flyene. 

Og man agter også at gå i 
gang med rundflyvning og 
bannerslæb, primært for at 
kunne tilbyde nybagte B-pi
loter arbejde. 

Af samme grund overvejer 
man også at gå ind på taxafly
markedet, men indtil videre er 
det primært skoleflyvning, 
man satser på. • 
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NAVNE 

Udnævnelser 

Lufthavnschef 
Bjørn Birkholm 
Iversen 

Lufthavnsinspektør Bjørn 
Birkholm Iversen, der har over
taget posten som chef for Ros
kilde Lufthavn, er godt kendt 
med forholdene i EKRK, hvor 
han i to perioder har været 
souschef. 

Og han har desuden et 
grundigt personligt kendskab 
til privatflyvning: Han er aktiv 
A-pilot (ca. 1.000 flyvetimer), 
har haft certifikat i 33 år og har 
været flyejer (Autocrat, KZ 111, 
Airedale, PA-28 og Muske
teer). 

Iversen, der er næstfor
mand i Rådet forstørre Flyve
sikkerhed, begyndte som elev 
i 1952 i Flyvevejrtjenesten, 
men flyttede efter fire år over 
til Havneadministrationen i 
Kastrup. 

I 1959 kom han til Ålborg. 
På det tidspunkt gik det ikke 
gik så godt for indenrigsruter
ne, så som en slags indirekte 
statstilskud ekspederede luft
havnspersonalet ruteflyene, 
og ved siden af sit normale 
arbejde måtte han derfor iføre 
sig SAS uniform, kontrollere 
billetter m.v. Denne ordning 
varede dog kun til midt i 
1960'erne. 
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I 1972 blev Iversen sous
chef i Roskilde, og efter 6-7 år 
her kom han til Kastrup, hvor 
han i to år var souschef i luft
havnens kommercielle afde
ling og derefter igen blev sou
schef i EKRK. 

To år senere kom han atter 
til Kastrup, hvor han først var 
tilknyttet anlægsudvalget og i 
1989 blev souschef i Driftsom
råde Kastrup. 

Udover sit nye job som chef 
for EKRK skal Iversen fortsat 
deltage i samarbejdet med 
diverse lufthavns- og luft
fartsorganisationer i Danmark 
og udlandet. 

Chef for FSN SKP 
J.F. Autzen 

Oberst Jens Friis Autzen (pi
lotnavn FRI), der pr. 1. januar 
har overtaget posten som chef 
for Flyvestation Skrydstrup, er 
50 år og begyndte som flyve
elev på Avnø den 1. november 
1965. 

Efter flyveuddannelse i 
Canada fløj han Hunter i ESK 
724 på FSN Skrydstrup i 1967-
68 og var derefter på FSN 
Ålborg til 1977. Her fløj han F-
104 i ESK 723 og 726 og 
gjorde tjeneste i O-afd. 

Efter to år i flyvesikkerheds
sektionen i Flyvertaktisk Kom
mando (FTK) kom FRI til 
Skrydstrup og fløj F-16, først i 
ESK 727, derpå i 730. 1983-
85 var han leder af Stations
flighten og dermed af omsko
lingen af piloter til F-16, hvor
efter han var sektionschef i O
sektionen. 

Fra 1986 til 1990 var han 
chef for ESK 727 (F-16), sta
dig i Skrydstrup, men efter at 
have gennemgået stabskur
sus kom han i 1991 til FTK. 

Her var han først leder af 
Operationscentralen, derpå 
chef for Operationsplanlæg
ningsafdelingen, Base-og Lo
gistikafdelingen og Opera
tionsdriftsafdelingen. 

I fjor udnævntes han til 
oberst og blev chef for Opera
tionsdivisionen og Director of 
Operations, Interim Combi
ned Air Operations Centre 1. 

FRI, der har ca. 5.000 fly
vetimer, er dekoreret med Me
daljen for udmærket Lufttje
neste. 

BO år 

Dr. techn. 
Per V. Briiel 

Dr. Bruel, der bliver 80 år den 
6. marts, er ikke blot en frem
trædende erhvervsmand, 
men også en ivrig, for ikke at 
sige lidenskabelig flyver. 

Han begyndte at flyve som 
stud. polyt. i den daværende 
Polyteknisk Flyvegruppe og 
kunne i oktober i fjor have 
fejret 60 års jubilæet for sin 
tørste flyvning på over et 
minuts varighed, på en gum
mitovsstartet skoleglider. Kort 
efter kom der en ny eksa
mensordning; flyvegruppen 
blev opløst, og den unge Bruel 
drev det ikke videre som 
svæveflyver. 

En snes år senere var han 
ved at blive træt af at rakke 
rundt på Europas landeveje i 
bil (selv om det var en klassisk 
Lancia), og efter samtaler 
med KDA og grundige studier 
af flytypespecifikationerne i 
Jane's All the World's Aircraft 
fandt han ud af, at det varme
re effektivt at flyve selv, og i 
1957 fik han A-certifikat, i 
1960 tillige instrumentbevis. 

I 1959 købte BrQel & Kjær 
A/S sit første fly, Tri-Pacer'en 
OY-ABJ (den bør ende på 
Danmarks Flyvemuseum!), 
og den blev efterfulgt af en hel 

flåde af Apache, Aztec, Falco 
og King Air. Dr. Bruel, der nu 
flyver Mooney, har logget om
kring 8.500 timer. Foreløbig -
han har ingen planer om at 
deponere sit certifikat. 

Organisatorisk arbejde for 
flyvningen er der også blevet 
tid til. Fra 1962 til 1968 var 
han formand for Motorflyve
rådet og medlem af Aeroklub
bens hovedbestyrelse, og i 
mere end 25 år har han re
præsenteret Danmark i FAI, 
fra 1967 som vicepræsident. 

På den sidste generalkon
ference tog dr. Bruel initiativ 
til nedsættelse af en Environ
mental Committee, der navn
lig skal tage sig af den lette 
flyvnings miljøproblemer. 

Og hvem mon der er den 
energiske formand for den 
komite? 

11981 fik dr. Bruel Luftfarts
pokalen. 

75år 

Fabrikant Aage 
Dyhr Thomsen 

Aage Dyhr Thomsen, der 
bliver 75 år den 22. marts, har 
dyrket mange former for 
sport, fodbold, skiløb, golf, hes
tesport, men er mest kendt 
som svæveflyver. 

11953 fløj han fra Herning 
til Sandhammeren i Skåne, i 
1955 blev han Danmarks
mester, den tredje i rækken, 
og i 1956 fløj han over det 
nordlige Kattegat, verdens 
hidtil længste svæveflyvning 
over åbent hav, for blot at 
nævne nogle af højdepunkter
ne. Han huskes også for sine 
opvisninger landet over i 
kunstflyvning med svævefly. 

DyhrThomsen,derydede 
en stor indsats ved etablerin
gen af Svæveflyvecenter Arn
borg, var også ivrig motorfly
ver, endda Danmarks-mester 
i præcisionsflyvning. Han er 
æresmedlem af Herning Fly
veklub. 

I mange år drev ham en 
maskinfabrik i Herning, men 
bor nu i Brædstrup (Bjerrega
de 1). 
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Organisationsnyt 

--~~~~AN:-y 
AEROKLUB 

Protektor: 

Hans Kongelige Højhed Pnnsen 

Præsident: 

Grev Flemming af Rosenborg 

Formand: Aksel C. Nielsen 

Generalsekretariat, bibliotek og 
KDA-servlce 

Generalsekretær H. N. Knudtzon 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Åbent man.-tor .. 09.00-16.00, 
tre. 09.00-14.00 
Første lørdag i måneden 10.00-15.00 
Telefon 42 39 08 11 
Telefax 42 39 13 16 
Postgirokonto: 5 02 56 80 

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

Dansk Drageflyver Union 
Dagmar Skov 
Gl. Klrkevej 1, nset, 6510 Gram 
Telefon 74 82 20 15 

Dansk Faldskænms Union 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 
Telefon 42 45 55 55 , lok 357 

Dansk Kunstflyver Union 
Hangarvej A4, 4000 Roskilde 
Telefon 42 39 08 07 
Formand: Lennart Wahl 
Telefon 38 79 15 09 

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

Dansk Svæveflyver Union 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholtvej 1 O 
7 400 Herning 
Telefon 97 14 91 55 
Telefax 97 14 91 08 

Dansk UL-Flyver Union 
Hasse Pedersen 
Bålhøj 33 
9700 Brønderslev 
Telefon: 98 81 12 28, Fax 98 81 13 92 

Fritflyvnings-Unionen 
Allan Ternholm Jensen 
Bredgade 20,2 th, 6900 Skjern 
Telefon 97 35 40 04 

Llnestyrlngs-Unlonen 
Pia Rasmussen 
AlmaveJ 8, 9280 Storvorde 
Telefon 98 31 91 98 

RC Sport Danmark 
Jo rgen Larsen 
Borgergade 19, Koldby, 7752 Snedsted 
Telefon 97 93 62 61 

Foreningen Danske Flyvere 

Protektor: 
Hans Kongelige Ho jhed Prinsen 

Formand: 
Generalmajor Chr. Hvidt 

Generalsekretær: 
Luftkaptajn Erik Thrane 

Sekretariat: 
Gl. Kongevej 3, 1610 Kø benhavn V 

Danmarks Flyvemuseum 
Formand: Søren Jakobsen 
Ellehammers Alle 3 
7190 Billund 
Tlf. 75 35 32 22 

Rådet for større Flyvesikkerhed 
Gl. Kongevej 3, 1610 København V 
Telefon 31 31 06 43 

FLYV 3/94 

Husk alle KDA-medlemmer kan få udstedt rabatkort til AVIS Biludlejning! 

Certifikatkontoret 
informerer: 

Nye fag, 
nye krav 
Statens Luftfartsvæsen (SLV) 
vil i tråd med den internatio
nale udvikling inden for luft
fartsuddannelser, indføre ta
get Menneskelig ydeevne og 
Begrænsning(Human Perfor
mance and Limitation). 

Mange vil sikkert stille sig 
spørgsmålet om SLV nu vil 
indføre noget nymodens og 
overflødigt, som ikke har no
gen praktisk betydning i dag
ligdagen. 

Selve begrebet Human 
Performance and Limitation 
er måske bedre kendt under 
betegnelsen Human Factors, 
og som sådan er det et be
greb inden for flyvning, som 
man har beskæftiget sig med 
siden 40'erne og i stigende 
grad de senere år. 

I begyndelsen forskedes 
der mest i ergonomi og kon
struktionen af fly og deres 
indretning, således at disse 
blev indrettet så hensigts
mæssigt som muligt. Dette 
har gennem tiderne utvivlsomt 
højnet flyvesikkerheden væ
sentligt. Endvidere er der fore
gået en enorm teknologisk ud
vikling, så tekniske fejl i dag 
sjældent er eneste årsag til 
ulykker. 

Vi ved alle, at der stadig 
sker ulykker, og det er efter
hånden afdækket, at den væ
sentligste årsag til ulykker in
den tor flyvning er fejl begået 
af mennesket, som er direkte 
involveret i flyvningen. Det 
være sig piloter, teknikere, 
flyveledere/AFIS-operatører, 
kabinepersonale o.s.v. 

I dag er den menneskelige 
faktor (Human Factor) årsag 
til, eller delårsag til, mere end 
75% af alle ulykker med fly. 

Der er sideløbende med 
forskningen på det psykolo
giske område, og efterhånden 
som industrien fik afdækket 
de tekniske fejl og mangler 
som havde været medvirken
de til ulykker, intensiveredes 
forskningen på det psykologi
ske område. Uheldigvis var 
denne forskning ikke koordi
neret, hverken nationalt eller 
internationalt, men blev fore
taget af selvstændige institut
ter, flyselskaber og enkelte 
landes forsvar. Dette medfør
te, at der ikke fandtes en inter
national standard, som angav 
kravene til uddannelse inden
for området Human Factors. 

Efterhånden som betydnin
gen af uddannelse indenfor 
Human Factors området blev 
mere og mere klar for luftfarts
myndighederne og luftfartsin
dustrien, blev bestræbelserne 
for fastsættelse af fælles krav 
til uddannelse inden for dette 
område koordineret af ICAO. 

Dette medførte, at der i den 
B'ende udgave af Annex 1 blev 
indført krav om undervisning 
i taget Menneskelig Ydeevne 
og Begrænsning (Human 
Performance and Limitation) 
på alle certifikatniveauer. 

Eftersom vi i Danmark be
tragter kravene i ICAO Annex 
1 som mindstekrav vil vi nu, i 
lighed med øvrige ICAO lan
de, som vi samarbejder med, 
indføre dette fag i uddannel
serne. I de kommende JAA
bestemmelser er faget ligele
des obligatorisk. 

Et interessant spørgsmål 
for alle der beskæftiger sig 
med uddannelse inden for 
flyvning, samt for dem som 
skal igang med uddannelsen, 
er hvornår man kan forvente, 
at der vil blive eksamineret i 
det nye fag? 

Efter den foreløbige tids
plan, som vi har udarbejdet, 
forventer vi, at der vil blive ek
samineret i faget til: 

A-teori .............. efteråret '96 
S-teori .............. efteråret '96 
8/I-teori 
(application) ..... foråret '96 
D-teori 
(application) ..... foråret '96 

Inden vi når så langt er der 
imidlertid meget der skal fore
tages og mange ting som 
skal falde på plads. Blandt 
disse ting er orientering om 
tilgængeligt lærebogsmateri
ale, udarbejdelse og høring af 
BL'er, skolerne skal have ud
færdiget og godkendt uddan
nelsesplaner etc. 

Som noget af det første vil 
SLV i løbet af foråret 1995, 
indbyde repræsentanter for 
de forskellige brugerorgani
sationer til orienteringsmøde 
vedrørende ovennævnte så
ledes, at der bliver etableret 
en dialog mellem brugerne og 
SLV inden høringsfasen for 
de kommende BL'er. Orien
tering af skoler som undervi
ser i 8/1 og D-teori vil foregå i 
den etablerede eksamens
kommission. 

Register 
til FLYV 
årgang 1994 
Register til 1994 (alfabetisk ord
net indholdsfortegnelse) kan 
fås ved at indsende en ad
resseret og med 4,75 kr. fran
keret A4 konvolut til KDA, Lutt
havnsvej 28, 4000 Roskilde. 

Registeret kan også afhen
tes gratis i KDA-huset i Ros
kilde lufthavn. 

RC Sport 
Danmark 
Thy re-klub indbyder til skrænt
konkurrence i Hanstholm. 
Stævnet har base ud fra Dansk 
Folkeferie-husene i Vigsø. 

Her er fine muligheder for 
flyvning i næsten alle vindret
ninger, både for de der flyver 
konkurrence og de der hellere 
vil hyggeflyve. Højstart kan 
flyves på sletten. 

Konkurrencen finder sted 
påskelørdag den 15. april 
med søndag som reservedag. 

Briefing kl. 09.00 i sam
lingstuen mod nord. Der er 
præmie til de 10 første plad
ser. TIimeiding til Jørgen Lar
sen, Borgergade 19, 7752 
Snedsted, tlf. 97 93 62 61 se
nest den 12. april eller i Vigsø. 

A 
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For-EM 
Rayskala, 
Finland 
Da Finland er udpeget til at ar
rangere Europamesterska
berne i svæveflyvning i 1996, 
afholdes for-EM i år sidelø
bende med de finske mester
skaber i tiden fra 28. maj til 
11. juni på Rayskala, ca. 100 
km nordvest for Helsingki. 

Der kan deltage 40 uden
landske piloter. 

Deltagergebyret er 1.000,
FIM og et flyslæb koster 90,
FIM. Arrangørerne gør sig 
store anstrengelser for at fin
de sponsorer, så rejseom
kostningerne kan sænkes for 
den enkelte. Målet er at arran
gere en afslappet og billig kon
kurrence. 

Eventuelle interesserede 
kan få nærmere oplysninger 
på unionskontoret. 

Barograf. 
kalibrering 
Polyteknisk Flyvegruppe tilby
der igen i år kalibrering af ba
rografer. 

Barograferne bør sendes 
som »forsigtig pakke« og skal 
være forsvarligt emballeret i 
en pakning, der kan bruges 
ved returneringen. GTA-baro
grafer bør sendes med trom
len afmonteret, da den og ur
værket ellers kan brække af. 

Send barograferne snarest 
muligt, da PFG ikke har mu
lighed for at kalibrere barogra
fer, der modtages efter den 
10. marts. 

Gebyret på 115 kr. pr. ba
rograf + returporto sendes til 

Polyteknisk Flyvegruppe 
Danmarks Tekniske Højskole 
2899 Lyngby 
Postgiro 108-6855 

Barograferne sendes til: 
Benny Strand 
Pilegårds Vænge 18 
2635 Ishøj 

B 

Nyt fra svæveflyveklubberne 

Herning afholdt afflyvningsfest 
den 5. november '94, hvor 
årets begivenheder og resul
tater blev vendt endnu en 
gang. 

Start og timeantallet for 
1994 var skuffende med hhv. 
2640 starter og 905 timer på 
klubflyene. Det er en nedgang 
på ca. 20% i forhold til '93. 

Alligevel var præstationer
ne ved pokaluddelingen i flere 
tilfælde over standard: 

0 Bedste 100 km trekant: 
Jens Kampmann (ASW-
20C) med 106 km/t. 

O Bedste 200 km trekant: 
Helmuth Egsgård (LS-3a) 
med 1 02,2 km/t. 

O Varighed: Niels E. Skær
lund (Nimbus-3) med 8t 45 
min. 

O Højdevinding: Lars B. Chri
stensen (DG-300, Minden) 
med 5640 m. 

0 Bedste trekantsflyvning: 
Knud M. Andersen (Ventus 
C) 301 km med 107,3 km/t. 

O Klubmester: Knud M. An
dersen. 

Det er andet år i træk at der 
uddeles pokaler for hastig
heder over 100 km/t på 100, 
200 og 300 km trekant! Her
ning har nu 45 flyvninger med 
hastigheder over 100 km/t på 
disse distancer - fløjet fra Skin
derholm og med udtærskling i 
1000 meter, selvfølgelig. 

Yderligere kan bemær
kes, at Knud M. Andersens 
301 km trekant var en FAI· 
trekant og dermed dan
marksrekord på distancen. 
En yderligere danmarksre
kord blev sat i Spanien, da 
Agnes Jensen fløj en 300 km 
trekant med 93,9 km/t. 

1995 bliver et mærkeår for 
Herning Svæveflyveklub, idet 
man lørdag den 23. septem
ber med en reception vil mar
kere klubbens 50 års jubilæ
um. I den anledning håber 
man at kunne fremvise klub
bens nyeste: En Duo-Discusl 
I forbindelse med nyanskaffel
sen - herunder måske også 
et nyt ensædet fly, har Her
ning en ASK-21 og en Std. 
Cirrus til salg. 

Østsjællands Flyveklub har 
fuld gang i vinteraktiviteterne 
på alle områder. For første 
gang var vinteroverhalingen af 
alle klubfly overstået allerede 
ultimo januar. Det skyldes 
selvfølgelig mange aktive 
medlemmers indsats, men 
egs% at værkstedsfaciliteterne 
nu er så gode, at flere fly kan 
være på »bedding« samtidig. 

Klubben har også i vinter 
indkøbt og renoveret en stor 
drejebænk. Den har bl.a. væ
ret brugt til at »modernisere« 
spillet med nyt bagtøj, som er 
blevet drejet af på den nye 
store drejebænk. 

Teoriundervisningen er 
godt i gang i ØSF's klubhus. 
Elever fra både Tølløse og 
Midtsjælland deltager i under
visningen sammen med ele
verne fra ØSF. 

Tølløse har brugt vinter
månederne til at arrangere fo
redrag m.v. for klubbens med
lemmer. 

Vi startede ud i november 
med foredrag fra en af klub
bens medlemmer Ole Ploug 
angående, hvordan man byg
ger et glasfiberfly forevist med 
lysbilleder og video. 

December havde vi besøg 
af Jens Børsting fra ØSF, der 
fortalte om vinterflyvning ved 
Ottsjo i Sverige, hvordan man 
opnår guld og diamanthøjde. 

Januar var vi på besøg i 
SAS hangar og så en Boeing 
767 skilt ad. Et af klubbens 
medlemmer arbejder i SAS 
og lavede forevisningen sam
men med en kollega. 

Den 31 .1.95 skal vi til fo
redrag i Ringsted sammen 
med Kongsted og Slaglille, 
hvor Kjeld Rønhof fortæller 
om sin tid ved RoyalAir Force 
under 2. verdenskrig. 

Den 15.2.95 skal vi på be
søg hos Meteorologisk Institut 
med rundvisning og film. 

Vi slutter af med et besøg 
ved flyvelederne i Roskilde 
den 1.3.95 med rundvisning 
og foredrag af en af flyveleder
ne. 

Tølløse Flyveklub er vært 
ved dette års SM, der foregår 
i uge 23. 

Svæveflyveklubben FFF 
holdt sin 30 års fødselsdag 
den 9.12.94 ved en gallamid
dag i Frederikssunds nye kul
turhus ELVÆRKET. Et bety
deligt antal nuværende og tid
ligere medlemmer var ind
budt, og formanden, major 
Jens Jørgen Hansen opsend
te en »ballon« i sin velkomst
tale, at det ville være ønskeligt 
med en støtteforening, hvor 
tidligere medlemmer kunne 
samles til bl.a. fællesarrange
menter. 

Initiativtager og medstifter 
af svæveflyveklubben, konsu
lent Gustav-Vilhelm Binder
krantz, 72 år og stadig aktiv 
svæveflyver, orienterede se
nere om de tanker, der lå til 
grund for klubbens ønske. Et 
stort antal tidligere medlem
mer afgav skriftlig tilsagn om 
at deltage i stiftelsen af en 
støtteforening, og den 10. ja
nuar 1995 udsendte man ind
bydelsen til den stiftende ge
neralforsamling af FFF-støtte
forening . 

Den 22. januar 1995 af
holdt man generalforsamlin
gen i FFF's klublokale på Elle
hammervej i Frederikssund, 
hvor konsulent Henning Kjær, 
Havdrup, blev valgt som ord
styrer. De udleverede forslag 
til vedtægter for FFF-støttefor
ening blev omdelt, og efter en
kelte justeringer blev vedtæg
terne godkendt. 

Det årlige kontingent blev 
hurtigt fastsat til kr. 250,00 
incl. medlemsbladet FFF-nyt. 
Til bestyrelsen valgtes en
stemmigt G.-V. Binderkrantz 
(formand), ing. Torben Ibsen 
(sekretær), FFF's bestyrelses
repræsentant, snedkermester 
Peter Bi.inger, Hørsholm (kas
serer) og 2 bestyrelsesmed
lemmer, Mogens Wismann, 
Ramløse samt montør Hen
ning Hansen, Græse. 

Denne etablering af en 
støtteforening til en svævefly
veklub, er så vidt vides første 
gang, vi ser det praktiseret, og 
vort håb er naturligvis, at det 
må få positive virkninger til 
begge sider: - De aktive og un
ge contra tidligere og ældre 
svæveflyvere. 

FLYV 3195 
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Formand: Dagmar Theilgaard 74 84 82 80 
tlf. arb. 75 518755 /6Mu_ Næstformand: Per Toft 315408 97 

Kasserer: Vagn Jensen 86441133 
Dansk Motorflyver Union Sekretær: - Alfrfi!(l Rasmussen 65 97 27 09 
Adresse: 

Bestyrelsesmedl. : H. Vagn Hansen 74631311 Toftlundgårdvej 12, 
Mikkelborg, 6630 Rødding 
Fax 75 51 83 42 

Repræsentant
skabsmøde 
Som tidligere meddelt afhol
des det ordinære repræsen
tantskabsmøde i DMU søn
dag den 2. april kl. 10.30 i Aar
hus Lufthavn, Tirstrup. 

Årsberetning med indkal
delse er sendt til klubberne i 
midten af februar. 

Alle er velkomne, men 
stemmeret har kun de enkelte 
klubbers repræsentanter. 

Tilmelding senest torsdag 
den 30. marts til Alfred eller 
Dagmar (tlf. se ovenfor). 

Bestyrelses
møde 
DMU's bestyrelse har holdt 
møde søndag den 22. januar 
i Odense. 

Formanden berettede om 
deltagelse i KDA's præsidie
møde og den indkomne post: 

5. udkast til JAR-FCL part 
1 til kommentering (3 cm 
papir). 

Invitation til deltagelse i 
Flyvningens dag i Køben
havns Lufthavn, Roskilde. 

Referat fra GAG-møde i 
Wien i oktober. 

Ændring af Billund TMA 
(mindre, simplicerede ændrin
ger). 

Procedurer for anerkendel
se af rekorder fra FAI. 

Diverse invitationer til uden
landske rallies. 

International fotokonkur
rence. 

Kassererensgennemgang 
af det så godt som færdige 
regnskab gav ikke anledning 
til at foreslå ændring i kontin
gentet til DMU i nærmeste 
fremtid. 

Budgettet drøftedes, bl.a. 
beløbet til konkurrencer. Selv 
om nogle kritiserer beløbet for 
at være for stort, mener vi, at 
konkurrenceflyvning - eller 
træningsflyvning om du vil - er 
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Carl Erik Mikkelsen 74530918 
Mogens Thaagaard 75 66 58 71 

med til at fremme flyvesikker
heden. Pengene bliver hoved
sagelig brugt til forberedelser 
og administration af konkur
rencerne og er ikke tilskud til 
flyvningen. Vi besluttede at 
flytte nogle af midlerne over 
til lokale/regionale konkurren
cer og vil gerne være behjæl
pelige med kurser og plan
lægning af sådanne. 

Udvalgsarbejdetblev drøf
tet, bl.a. luftrumsudvalget, Rå
det for større Flyvesikkerhed 
og KDA-udvalgene. Desvær
re blev det arrangerende 
mediekursus den 20.-21. ja
nuar flyttet p.g.a. for få tilmeld
te. Vi var flere fra DMU, som 
var tilmeldt og kede af, at det 
ikke kunne gennemføres. 
KDA håber at kunne afholde 
det senere. Ærgerligt, når der 
nu endeligt sker noget!!! 

Vore egne kursus-aktivite
ter blev evalueret og nye em
ner drøftet. 

PR: Opdatering af udstil
li ngsvæg og Mini-guide er 
kommende opgaver, arbejdet 
med Klubhåndbogen blev 
taget op tillige med motorfly
verstof i FLYV. 

Måske var det en ide med 
en fast spalte i organisations
nyt, som f.eks. hedder »Never 
Again« med erfaringer, som 
andre kan lære af? 

Turflyvn/ng: Brugerunder
søgelsen af sidste års pinse
tur har givet en god rettesnor 
for, hvad der skal ændres. Per 
Toft har suppleret planlæg
ningsgruppen med Johannes 
Pedersen fra Skive, vil gerne 
have flere interesserede med. 
Nærmere omtale af dette års 
pinsetur andetsteds. Også 
planer om en tur til Læsø 2.-
3. september. 

Per Toft orienterede omAv
nøsagen. Hårdknuden mel
lem kommunen og Dansk Na
turfredningsnævn er ikke løs
net, men fristen for at anven
de midler fra EU er udsat til 
udgangen af '97, så vi har da 
stadig lov at håbe! 

KALENDER 

2/4 
27/5 
27-28/5 
1-3/6 
1-2/7 
23-30/7 
11-12/8 

5/4 
13-17/4 
29/4 - 6/5 
11-14/5 
20-24/5 
25/5-4/6 
28/5-11/6 
14/6 
17-25/6 
26/6-2/7 
9-22/7 
17-27/7 
5-13/8 
19-26/8 
9-10/9 
13/9 
22-24/9 

30/6-9/7 

DMU-repræsentantskabsmøde, Tirstrup 
Trade-a-plane, Vamdrup 
DM i præcisionsflyvning 
Pinsetur til Bornholm og Polen 
NM i præcisionsflyvning, Sverige 
VM i rallyflyvning, Herning 
Air-BP Rally 

$-teoriprøve S1/95. Tilmeldingsfrist: 24/3 
Nationalholdstræning 
Hjælpeinstruktørkursus Hl-1 
Nationalholdstræning 
Nationalholdstræning 
DM i Standard og 15 m klasserne 
For-EM, Finland 
$-teoriprøve S2/95. Tilmeldingsfrist: 1/6. 
Førsteinstruktørkursus Fl-1 (9511) 
Talentkursus 
Junior-EM, Polen 
Arnborg Åben og juniorkonkurrence 
Førsteinstruktørkursus Fl-2 (9512) 
Hjælpeinstruktørkursus Hl-2 (9502) 
Nationalholdstræning 
$-teoriprøve S3/95. Tilmeldingsfrist: 1 /9 
Nordisk svæveflyvemøde, Danmark 

Repræsentantskabsmøde 
DM, Aarup, Fyn 
VM, Battle Creek, USA 

Konkurrencer. Vagn Jen
sen orienterede om et møde, 
som skal afholdes i februar 
med mulige deltagere i NM i 
præcisionsflyvning (solo) og 
VM i rallyflyvning (med navi
gatør). Ved mødet vil man 
også diskutere formen på det 
kommende Air-BP Rally. 

gust, og stedet bliver Aars Fly
veplads. 

SLV sponsorerede som 
bekendt sidste års Air-BP 
Rally med 10.000 kr. og vil 
gerne gøre det igen, fordi man 
mener, at deltagelse i en så
dant rally er med til at øge fly
vesikkerheden. Det giver en 
god træning og rusker op i 
den teoretiske viden. 

A.h.t. planlæggerne er 
datoen for Air-BP Rallyet 
skubbet til 2. weekend i au-

Stedet for DM var ikke en
deligt fastlagt. 

Vagn Jensen fortalte om 
planlægningen af VM i Her
ning, som skrider fint frem. 
Der er designet et smukt logo, 
og en del af sponsoraftalerne 
er på plads. 

Der skal bruges en del 
hjælpere til poster, de med 
dommeruddannelse vil blive 
kontaktet, andre, som skulle 
have lyst til at hjælpe, må hjer
tens gerne kontakte Carl Erik 
Mikkelsen. 

Der vil også blive brug for 
fly til de deltagere, der kom
mer langvejs fra. 

D.T. 

Deadline 
Stof, der ønskes medtaget på de blå sider 
i april-nummeret, må være KDA i hænde 

senest den 3. marts. 
Til maj-nummeret må det være fremme 

senest den 31. marts. 

C 
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Nyt fra motorflyveklubberne 

Kongeåens Pilotforening 
Tirsdag den 7. marts kl. 19.30 
fortsætter Jørgen Pedersen, 
Sygos Air, med teori-opfrisk
ning. Sidste gang var velbe
søgt, det er dog ikke en forud
sætning at have deltaget i den 
første aften. 

Tirsdag den 21. marts kl. 
19.30 er der ordinær general
forsamling. 

Roskilde Flyveklub havde 
den2. februar en ret aktiv dag. 
Formiddag og eftermiddag 
var der GCA-anflyvninger til 
Flyvestation Værløse, hvor 7 
VFR-piloter prøvede at blive 
talt ned af en flyveleder til lige 
over bane 28. Desuden fik de 
også prøvet nogle ILS-anflyv
ninger til Roskilde. Om afte
nen var der planlægning af 
klubture i den kommende sæ
son. Følgende ture, som med
lemmer fra andre flyveklubber 
også er velkomne til at deltage 
i, blev vedtaget: 12.-13. maj 
til Hamburg (bl.a. til Airbusfa
brikken), 17. juni til L0beck, 
14.-17. juli til Sverige (Got
land: Stockholm). 30. juli til 
Samsø, 5.-6. august til Pee
nem0nde og 17. september til 
Sønderborg. 

I marts er der udover gene
ralforsamlingen 30. marts PC 
Flight Workshop i klubhuset 2. 
marts, hvor forskellige ikke 
særligt dyre flyvesimu lator
programmer og flyveplanlæg
n i ngsprogram mer samt et 
nødproceduretræningspro
gram kan afprøves. 

Herning Motorflyveklub af
holder tirsdag den 7. marts kl. 
19.00 ord inær generalfor
samling på EKHG. 

Lørdag den 18. marts kl. 
13.00 afholdes orienterings
eftermiddag i konkurrence
flyvning. 

Vi har været virkelig heldi
ge, idet det er lykkedes for os 
at overtale ingen mindre end 

D 

Hans Birkholm, som er 
flere gange dansk mester, til 
at komme og fortælle, hvor
dan man flyver konkurrence
flyvning. 

Skulle der være medlem
mer fra andre klubber, som er 
interesserede, er de som altid 
velkomne på EKHG. 

Nord-Als Flyveklub på Pøl 
Flyveplads ved Nordborg har 
hele den forgangne sæson, 
som sædvanlig været aktive, 
også selvom vi har forsyndet 
os mod at skrive om det under 
denne rubrik. 

Det vil vil forsøge at ændre 
lidt på i det kommende år.-

Vi lægger ud med den 15. 
marts 1995 kl. 19.30 at holde 
årets generalforsamling på 
pladsen på Pøl. Vi håber at så 
godt som alle medlemmerne 
har reserveret aftenen til den
ne vigtige demokratiske begi
venhed. Det er jo her på den
ne aften at der kan gø res op 
med den siddende bestyrelse 
eller hvor man kan komme og 
give dem et fornyet skub til 
endnu flere aktiviteter. I den 
forgangne sæson har vi trods 
alt fået lavet en del ved byg
ningerne og pladsen, men der 
er stadig en del, der skal gø
res, jeg tænker her på tagre
parationer og en tiltrængt 
overhaling af traktoren, plad
sen skal jo jævnligt klippes, så 
den skal være i orden. 

Ellers har vi på nuværende 
ikke det kommende forårs- og 
sommerprogram klar, men 
det vil vi prøve til marts-num
meret. 

Vi ses i Pøl ovennævnte 
dato. 

Og så til alle andre flyvere 
i Danmark, så snart vejret bli
ver lidt bedre end det er nu 
her midt i vinterens mørke og 
græsset igen kan bære, så 
sæt kursen mod Pøl, giv os 
et praj forinden, så skal vi nok 
være for at tage imod jer, eller 
kom blot spontant og tag det 
som vi er, velkommen. 

DMU's pinsetur 

Fredag den 2. juni ankomst til 
Rønne på selwalgt tidspunkt. 
I bliver modtaget af Born
holms Flyveklub og Turistkon
toret, der vil hjælpe jer med 
at leje bil, cykler mv" I kan og
så flyve til Rø, hvor vi vil sørge 
for golfinstruktion m.m. Kl. 
1900 briefing for piloterne og 
kl. 20 fælles middag. 

Lørdag den 3. afgang med 
bus til flyene. Kl. 1 O start mod 
Gdansk, hvor der er rundvis
ning inden indkvartering på 
hotel. 

Søndag den 4. er til fri rå
dighed. 

Mandag den 5. fri hjem
flyvning, men der bliver arran
geret stop i Peenem0nde for 
de der har lyst til at se den 
nedlagte raketbase fra 2. 
verdenskrig. 

Foreløbig pris for hoteller, 
bus og fælles middag kr. 
1000, herudover kommer 
flyvning . 

Tilmelding snarest til Per 
tlf.31540705, fax 31540897 
eller Johannes tlf. 86985577 
eller 86985002 (aften). 

Grupperejse 
til Oshkosh 
Beldringe Flyveklub indbyder 
alle flyveinteresserede til at 
være med på klubbens grup
perejse tit EAA Fly-in i Osh
kosh, verdens største flyve
stævne. 

Afrejse fra Kastrup via 
London til Chicago med Bri
tish Airways onsdag den 26. 
juli, hjemkomst en uge sene
re . Der b liver tre dage på 
Oshkosh og tre dagemed 
mulighed for flyvning (C.150 
$42 pr. time, C. 172 og PA-
28-180 $53) - eller på egen 
hånd. 

Pris inkl. rejse, andel i bil
leje (van), indkvartering i delt 
dobbeltværelse på hotel i 
Green Bay og entre til EAA 
Fly-In 7.790 kr. (hvis enkelt
værelse, da 7.910 kr.). 

Nærmere oplysninger: Tor
ben Ærsøe, tlf. 65 38 29 99, 
fax 65 38 1918. 

Tilmelding til samme se
nest den 3. april. 

DANSKE FLYVERE 
PROTEKTOR 

HANS KONGELIGE HØJHED PRINSEN 

Foreningens andet og sidste 
foredrag i vintersæsonen, 17. 
januar, blev lidt af et tilløbs
stykke. Ikke uventet, aktuali
teten taget i betragtning. Vi 
havde overtalt major H.J. Kry
ger, Chef for FSN Vandel's 
operationsafdeling, til at for
tælle om sine erfaringer som 
Air Liaison Officer og Forward 
Air Controller ved FN-styrker
ne i Tuzla-området. 

Og det gjorde han godt. 
Det var ikke alene spænden
de, men også til tider gribende 
at høre hans beretning om 
oplevelserne derned i foråret 
'94. I betragning af alle de pro
blemer der var, med kommu
nikationen, med fremskaffelse 
af det i allerhøjeste grad beun
dringsværdigt at FN stadigt 
forsøger at skaffe nødhjælps
forsyninger frem. Det fremgik 
med al ønskelig tydelighed, at 
alle var »fjender« af FN-styr
kerne, og skød på dem ved 
alle lejligheder. Desværre kun
ne det, p.g.a. kommunikati
onsvanskeligheder med »top
pen« i FN's ledelse ofte tage 
lang tid før styrkerne på jor
den fik støtte fra luften - selv
om den var der - klar til ind
sats. Dette medførte naturlig
vis bebrejdelser fra hærenhe
derne over »det lousy flyve
våben«. 

Major Krygers foredrag -
suppleret af Oberstløjtnant 
Michael Huusom, som var før
ste mand dernede - var sobert 
og reelt og uden tilkendegivel
ser af sympatier eller antisym
patier for nogen af de striden
de parter. Samtidigt blev det 
fremført med humor - uden at 
det af den grund skjulte alvo
ren bag. 

En meget spændende af
ten. 

Kommende arrangementer: 
Kegleaften den 14. marts 
1995. 



MØDER 
M.V. 

Flyveteknisk 
Sektion 

Mandag den 27. februar kl. 
1900 i lngeniø rhuset i Køben
havn: Generalforsamling. Ca. 
kl. 1930 foredrag af major Paul 
E. Ancker om Flyvevåbnets 
virke på Grønland. 

Mandag den 27. marts kl. 
1930i ingeniørhuset i Køben
havn: 

Foredrag af Thomas E. 
Andersen om den russiske 
rumsonde Mir. 

Tilmelding: tlf. 33 15 65 65, 
lokal 242 eller fax 33 15 37 
07. 

Lørdag den 4. marts kl. 1330, 
Center Mobilium, Billund: Fo
to-dag med medlemmernes 
egne fotos og dias. Ikke-foto
graferende medlemmer er og
så velkomne. Arrangør: Kjeld 
Simonsen (97 32 48 23). 

Lørdag den 18. marts kl. 
1400, Center Mobilium, Bil
lund: Tre dage før 50-års da
gen fortæller Kjeld Mahler 
Sasbye om angrebet på Shell
huset den 21. marts 1945 (ar
rangement sammen med 
Center Mobilium). 

Søndag den 19. marts kl. 
10-16: DFS-modelworkshop i 
Flyvemuseet, Billund. DFS re
staurerings- og vedligeholdel
sesgrupper arbejder i maga
sinhangaren. 
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BØGER 

Shellhus 
-angrebet 
Kjeld Mahler Sasbye: »Ope
ration Carthage«. Forlaget 
Den Danske Luftfartsskole, 
Skagen. I kommission hos 
Jørgensens Boghandel, Ska
gen. 424 sider, 880 ill. 21 x 30 
cm. uindb. Pris kr. 400,00. 

Der er gennem de sidste halv
treds år skrevet talrige beret
ninger om R.A.F. angrebet på 
det tyske sikkerhedspolitis ho
vedkvarter i Shellhuset i Kø
benhavn den 21. marts 1945. 

Senest har Kjeld Mahler 
Sasbye bidraget med »Ope
ration Carthage«, som var ko
denavnet for selve angrebet -
et digert værk på godt 400 si
der, hvoraf dog kun 180 berø
rer bogens titel. De øvrige si
der har forfatteren anvendt 
dels til at gøre op med den 
fortolkning af begivenheder-

Vil du til 
Air Tattoo? 

ne, der ofte har fundet sted i 
besættelsestidens litteratur 
over mere eller mindre kontro-
versielle emner og dels at 
bidra e med e ne ersonli e g g p g 
anmærkninger og oplevelser. 

Hvad behandlingen af 
Shellhus-angrebet og dets 
tragiske følger angår (mere 
end 1 00 civile danskere, ho
vedsagelig børn, samt et stør
re antal tyskere og deres dan
ske håndlangere dræbtes), er 
der ingen tvivl om, at Sasbye 
har lagt et kæmpearbejde for 
dagen ved tilvejebringelse af 
vidneudsagn, dokumenter og 
et omfangsrigt billedmateria
le. 

Bogen er bemærkelses
værdig derved, at den er prop
fuld af informationer og enkel
te hidtil ukendte oplysninger, 
men samtidig må det siges, 
at dens utraditionelle opbyg
ning gør det vanskeligtfor den 
almindelige læser at danne sig 
et klart billede af angrebet. Af 
denne grund henvender »Ope
ration Carthage« sig først og 
fremmest til læsere, der har et 
forhåndskendskab til emnet. 

I sit forord nævner Sasbye, 
at der er udsendt omkring 75 

Onsdag den 8. marts kl. 1900 
på Tycho Brahe Planetariet i 
København: Kjeld Sasbye for
tæl ler om bombningen af 
Shell-huset den 21. marts 
1945. Obs! Kun adgang for 
medlemmer og specielt ind
budte denne aften. 

Så tag med charterbus fra Danmarks flyvehistoriske Sel
skab! 

Turen er åben for alle, og prisen er kun 3.400 kr. inkl. 
hotel og køje på færgen. 

Bussen kører fra Herning tidligt den 18. juli og er tilbage 
om aftenen den 25. juli - med opsamling og afsætning 
undervejs. 

Der bliver også et par dages ophold i London og besøg 
på Imperial War Museum Duxford. 

Yderligere oplysninger hos Kjeld Simonsen, Herningvej 
99, 6950 Ringkøbing, tlf. 97 32 48 23. 

bøger om emnet. En af forfat-
terne til disse har endda spe-
cialiseret sig i at skrive om ak-
tuelle krigshandlinger under 
besættelsen i romanform. Re-
sultatet heraf er blevet en 
sammenblanding af virkelige 
og opdigtede navne samt et 
indhold, som delvis er ud
sprunget af forfatterens egen 
fantasi efter devisen, at mang
ler en skribent den fornødne 
baggrundsviden om en be
stemt hændelse, kan ved
kommende altid kalde sit pro
dukt en roman. En sådan 
fremgangsmåde forekommer 
usmagelig og tangerer histo
rieforvanskning. 

Historieforvanskning kan 
man dog ikke beskylde Sas
bye for; langt størsteparten af 
oplysningerne om Shellhus
angrebet er veldokumentere
de. ingredienserne i forfatte
rens bog er således gode nok, 
og det er et frisk initiativ, han 
har taget på tærsklen til 50-året 
for begivenheden, men vær
kets disposition og opbygning 
vil virke hæmmende for, at det 
kan nå ud til en større læser
kreds. 

Trods de mange publikatio
ner der i tidens løb er udgivet 
om Shellhus-ångrebet, har den 
almindelige læser stadig en 
koncis, kontinuerlig og over
skuelig fremstilling af begi
venheden, dens forhistorie og 
følger til gode. Her kunne 
»Operation Carthage« danne 
et solidt grundlag for en sådan 
beretning. 

Jørgen Helme 

Armbåndsure 
m/flyveinstrumentmotiver 

(højdemåler, kursgyro, 
kunstig horisont) 

Læderrem, slebet glas, 
vandtæt ned til 15 m. 

Med 1 års garanti 

Medlemspris: 
KUN kr. 385,00 

SERVICE 

Lufthavnsvej 28 . 4000 Roskilde 
Tlf.42390811 
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Det handler om holdninger 

Svæveflyvekonferencen 1995 

Holdninger var i høj grad det gennemgående 
tema for årets svæveflyvekonference. Unionens 
holdning til dette og hint. Svæveflyvernes hold
ninger til det, de gør, og til det de gør det med. 
Eksperternes holdninger til flyudvikling, til flyv
ning og til den menneskelige fysiognomis util
strækkelighed. 

Tekst og foto: Niels Løn 

Den fjerde svæveflyvekonfe
rence bragte os fysisk tilbage 
til udgangspunktet. Konfe-
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rencecentret Trinity i Snog høj, 
som også var rammerne for 
den første konference for tre 
år siden. Behagelige og veleg
nede omgivelser, der geogra
fisk er et godt kompromis for 
alle, nogenlunde lige langt fra 
Nordjylland og København . 
Cirka 100 svæveflyvere til
bragte weekenden 4-5. fe
bruar på Trinity, og kom derfra 
med en bunke nye impulser 
og måske værdifulde nye be
kendtskaber. 

Jens Elmeros åbnede lør
dagens program med et inte
ressant indlæg om svæveflyv
ning og den menneskelige 
faktor. Stofområdet er enormt, 
og de eksempler, Jens Elme
ros tog fat på, kunne tyde på, 

Jens Elmeros 

at mennesket slet ikke er eg
net til svæveflyvning . Vores 
koncentrationsevne aftager 
drastisk over tiden, og det ser 
ud til at være småt med kon
centrationen i den sidste del 
af en strækflyvning. 

Vores øjne har alvorlige be
grænsninger i forhold til den 
opgave, de skal udføre under 
flyvningen. Vi ser kun skarpt 
på en ganske lille del af det 
centrale synsfelt. I randen af 
synsfeltet kan vi næsten kun 
se bevægelse, hvilket er uhel
digt i betragtning af, at et fly 
på kollisionskurs netop ikke 

flytter sig i vores synsfelt. Vo
res begrænsninger er utalli
ge, og man kan undre sig over, 
at det som regel alligevel går 
godt. At det går godt, har no
get at gøre med holdningen 
til vore begrænsninger, hold
ninger som Jens Elmeros nok 
fik skubbet lidt til. 

Flyvs læsere skal ikke sny
des helt. En artikel om ryg
skader og rygproblemer ligger 
på redaktørens bord, og en 
artikel om varmestress er un
der udarbejdelse. 

Sakari Havbrandt fortalte 
om svenskernes uddannelse 
på kunstf lyvningsområdet. 
Det er åbenbart ikke bare lige 
at hive i styrepinden. Det er 
for sent at overveje situatio
nen, når man er midt i et dyk 
med 350 km/t efter en rygflyv
ning, som et par svenske svæ
veflyvere oplevede det. Ma
nøvrene i det svenske pro
gram blev levende illustreret 
på Sakka simulatoren. Et en
kelt arrangement med to over
headtransparenter, en med et 
instrumentbræt og en med ho
risont, skyer og jord. Tilhørene 
fik et godt indtryk af, hvordan 
lazy-eight, tønderul o.s.v op
leves fra cockpittet. 

Dansk Svæveflyver Uni
ons holdning til kunstflyvning 

Sakkari Havbrandt 
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Helge Hald 

repræsenteres af Helge Hald, 
der næsten til lejligheden har 
etableret et udvalg til at ar
bejde med dette. Holdningen 
er vel nærmest, at piloter, der 
har lyst til kunstflyvning, ikke 
bør eksperimentere med det 
på egen hånd. Certifikatet gi
ver ganske vist ret til at ma
nøvrere flyet indenfor dets be
lastn ingsmæssige begræns
ninger, så D. Sv. U. kan ikke 
forbyde piloterne at flyve med 
hovedet nedad, eller under 
armen for den sags skyld. Det 
er noget med piloternes og 
klubbernes holdning. Helge 
Hald forventer, at uddannel
sesnormer på området vil væ
re klar i begyndelsen af 1996. 

Lørdagens afsluttende pro
grampunkt var en politisk/ 
strategisk debat, som Tom 
Finsen initierede med nogle 
interessante synspunkter om 
klubstruktur, medlemsgen
nemstrømning og uddannel
sespolitik. Debatten kørte liv-

Przemyslaw Plecinski 
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ligt og engageret, og det er 
tydeligt, at her er noget, der 
skal arbejdes dybere med_ 
Det er tankevækkende, at 
næsten halvdelen af vores 
medlemsskare skiftes ud på 
kun 3 år! 

Det ser ud til at medlems
gennemstrømningen er me
get klubafhængig, hvilket kun
ne indikere, at det er noget, 
der kan arbejdes med. Alter
nativt kunne man forestille sig, 
at det er et resultat af de her
skende holdninger i samfun
det og tiden. I så fald må vi se 
at få tilpasset svæveflyv
ningens organisation og struk
tur til forholdene. Tom Finsen 
vil i nærmeste fremtid opsum
mere disse synspunkter her i 
Flyv. Der er tydeligvis grund
lag for en meget mere dybt
gående debat og analyse. Der 
er i høj grad brug for initiativer 
fra unionens side, som kan 
sikre, at denne debat bliver 
gennemført så langt, at det 
kan føre til konkrete actions. 

Søndagens program star-

tede med en introduktion af 
den nye World Class Glider. 
Den polske konstruktør Ple
cinski fortalte om tankerne 
bag og udviklingen af PW 5. 
Plecinskis indlæg handlede 
meget om, hvorfordetervær
difuldt for de studerende på 
Warszawas Tekniske Univer
sitet, at gennemføre udvik
lingsprojekter at den type_ Det 
behøver man ikke være pro
fessor for at få øje på. Ind
lægget handlede ikke så me
get om værdien af et fly som 
PW 5 for svæveflyverne og 
svæveflyvningen. Denne del 
af konceptet er (for mig) lidt 
vanskeligere at få øje på. 

Det fremgik af det omfat
tende videomateriale, at PW 
5 rent faktisk er i produktion, 
og at den rent faktisk flyver. 
Plecinski fik dog ikke rigtigt 
overbevist forsamlingen om, 
at ideen med en lavt ydende 
(bevares, den er heller ikke 
særligt dyr) World Class 
Glider nogensinde vil blive 
rigtigt airborne. 

Hvordan har vi det i øvrigt 
med materiellet? Ifølge Poul 
Hørup går det ikke alt for godt 
med vores holdninger. Ek
semplerne fra det virkelige liv 
med hutter, hvor revnerne er 
tapet til, så man dårligt kan 
se ud, bremsekabler der er 
knækkede og bare bundet til 
bremsearmen og lignende, 
taler et tydeligt sprog. Det 
handler om stort og småt. Det 
kan lige så godt være de små 
ting som de store, der en dag 
kan betyde, atvi sidder i luften 

i et fly, der svigter os. Sand
synligvis fordi vi ikke selv har 
etableret den rigtige holdning 
til omgang med materiellet. 

Konferencens afsluttende 
indlæg om svæveflyvningens 
historie blev leveret af den en
gelske svæveflyvelegende 
Anne Welsh. Det var spæn
dende at møde denne erfarne 
svæveflyver, men synd at hun 
brugte så meget af tiden på 
at fortælle om historien i al
mindelighed_ Relativt kendt 
stof. Anne Welsh er jo selv en 
del af svæveflyvningens histo
rie og hendes indlæg lettede 
momentvis fra jorden, når hun 
fortalte om sine egne oplevel
ser. De, der nåede at opleve 
hende på tomandshånd om 
aftenen, fik lejlighed til at op
leve en entusiastisk og leven
de svæveflyver. 

I alt en svæveflyvekonfe
rence med masser af impul
ser og indtryk, med stof til ef
tertanke og måske endda flyt
ning af nogle holdninger. Un
der alle omstændigheder et 
hyggeligt og veltilrettelagt ar
rangement i indbydende og 
velegnede omgivelser. 

Som afslutning på arran
gementet fik Tom Finsen over
rakt Dansk Svæveflyver Uni
ons guldnål. En velfortjent 
anerkendelse af hans arbejde 
med at etablere er dansk svæ
veflyvekonference og med at 
gennemføre de første fire af 
slagsen. Det er uden tvivl et 
arrangement, der er kommet 
for at blive. 

Fra venstre Jens Børsting, Edvin Thomsen og Tonny Henriksen. 
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Prøveflyvning af SZD-55-1 
- Den polske udfordrer til tyske typer i standardklassen 

Af Ole Korsholm, jr. 

Polakkerne har altid været 
godt fremme, hvor tingene 
sker, når det gælder svæve
flyvning. 

Det gælder deres piloter, 
fx. J. Centka, den dobbelte 
verdensmester i åben klasse; 
men så sandelig også svæ
veflyene produceret af PZL, 
Bielsko-Biala. 

Mest succesrige polske 
type i de seneste år er stan
dardklasseflyet SZD-55-1, der 
fløj første gang 15. august 
1988. 

Flyet blev præsenteret ved 
VM i Østrig 1989, hvor to (uru
tinerede) bulgarer fløj de to 
første prototyper ind til place
ringer sidst i feltet. Resulta
terne er siden bedret betyde
ligt med en andenplads ved 
VM i 1991 og en tredjeplads 
ved VM i 1993. 

Udviklingen tog sin begyn
delse i 1985. Polakkerne 
manglede en afløser til de for
skellige Jantar Standard typer, 
der ikke længere kunne hamle 
op med de nyere tyske kon
struktioner (DG-300, Discus, 
LS7 og ASW24). 

Ved første øjekast er lig
heden med Discus'en slåen
de; men faktisk er de to plan
former ret så forskellige. Nok 
er teorierne bag dem de sam
me, men SZD-55'erens vinge 
har en helt lige bagkant med 
en elliptisk afrundet forkant -
altså uden Discus'ens 'knæk', 
som polakkerne mener forsty
rrer luftens strømning over 
vingen. Desuden har SZD-55 
en kvadratmeter mindre vin
gea rea 1, hvilket giver en 
meget slankere vinge med et 
større sideforhold. 

Letvægter 

Vingearealet er altså meget 
lille, nemlig 9,6 m2, hvilket er 
mindre end en Sandard Libel
le kan præstere! Sideforholdet 
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er dermed på hele 23,4, noget 
som ellers kun ses i 15 meter
og åben-klasse. 

De fleste moderne svæve
fly behøver turbolatorer på 
vingens underside for at redu
cere den luftmodstand, der 
opstår som følge af uønskede 
separationsbobler. Dette gæl
der ikke SZD-55. NN-27 profi
let, der har en relativ tykkelse 
på 16,53%, er optimeret til at 
fungere uden disse hjælpe
midler. 

Alt er gjort for at spare 
vægt, uden at det dog har 
medført brug af 'eksotiske' 
materialer som kulfiber eller 
kevlar. Flyets tornvægt er ca. 
220 kg. 

De integrerede vandtanke 
kan, trods den lille vinge, rum
me hele 195 liter ballast. Dette 
sammenholdt med den lave 
tornvægt betyder, at mulig
hederne for at 'spille' med 
vingebelastningen er optimale 
- faktisk lidt over standard. 

Cockpitindretning 
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Plads til alle 
Kroppen er med 6,85 m blandt 
de længste. Det store hoved
hjul, der giver en god frigang, 
er optrækkeligt og uaffjedret. 
Halehjul er standard; men man 
kan bestille flyet med ha
leslæber! 

Cockpittet er et dobbelt
vægget sikkerhedscockpit 
med førerskærmen hængslet 
fortil. Den åbner godt op og 
giver god adgang til cockpit 
og instrumenter. Førerskær
men åbnes og lukkes med to 
håndtag i rammen og nødaf
kastes v.h.a. et stort håndtag 
placeret midtfor og øverst på 
instrument-brættet. 

Cockpittet er stort og rum
meligt og giver rig mulighed 
for at tilpasse siddestillingen. 
Instrumentpanelet er dog fast 
monteret i bunden, hvorfor 
adgangsforholdene ikke er 
helt perfekte. 

Pedalerne kan justeres 
(ca. 20 cm) såvel på jorden 
som i luften. Ryglænet kan 
dog kun indstilles på jorden, 
nemlig ca. 15 cm i bunden og 
i hældning ca. 30° - eller man 
kan fjerne det helt. Sammen
holdt med vægtbegrænsnin
gerne (60-110 kg i førersæ
det) må man sige, at her er 
der plads til alle. Siddekom
forten er god, og nakkestøtten 
besværliggør ikke et effektivt 
udkig. 

Indretningen er konventio
nel. Eneste håndtag på ven
stre væg er luftbremsehånd
taget. Hjulbremsen aktiveres 
ved at trække luftbremse
håndtaget i bund. I midten det 
rummelige instrumentpanel, 
hvor der også er håndtag til 
kobling, nødafkast af fører
skærm, ventilation og pedal
indstilling. I højre side haves 
håndtag til betjening af under
stel og et håndtag til vandbal
last i vinger og haletank. Trim
met betjenes udelukkende 
med et "lillefinger-håndtag" 
foran styrepinden - uden no
gen form for anden indikering 
end pindens stilling. 

Kompasset er placeret 
oven på instrumentpanelet, 
hvilket ikke påvirkede udsynet 
væsentligt. 

Batteriet monteres i bun-
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den af halefinnen bag et lille 
aftageligt panel - lidt besvær
ligt; men placeringen hjælper 
til med at få tyngdepunktet 
nærmere det optimale. 

Samling og adskillelse 

Hver vinge vejer ca. 55 kg, 
d. v.s. at samling og adskillelse 
skulle være en relativ let sag, 
specielt fordi alle rorforbin
delser og vandballastsystem 
kobles automatisk. 

Første forsøg gik dog i 
vasken; der var et eller andet 
galt! Det viste sig at være 
vandballastsystemet, der 
skulle 'finindstilles'. Med den 
viden i mente var samlingen 
derefter problemløs. 

Vingen samles i gaffel og 
tunge og sikres med to hoved
bolte. Haleplanets styretappe 
sænkes ned i halefinnen og 
sikres med en lang bolt, som 
på Pilatus 84. Højderoret 
kobles automatisk. 

Påfyldning og tømning af 
vandballasttankene sker gen
nem hullerundervingerneved 
vingeroden. Til haletanken er 
der et påfyldningshul på ven
stre side af halefinnen lidt 
foran batteriholderen. Vand
mængden (maks. 9,6 liter) bør 
nok afmåles nøjagtigt før 
påfyldning, da 'indikatoren' i 
bunden af halefinnen virker 
noget 'grov'. Fulde vandtanke 
kan tømmes på ca. 3½ minut. 

Med min vægt (omkring 70 
kg) k~n jeg fakisk altid med
føre 2 kg ballast i haletanken, 

Placeringen af batterier i ha
lefinnen. Foran ses påfyld
ningshullet til haletanken. 

Morten H. Nielsen demonstrerer påsætning af haleplan. 

Automatisk kobling af rorforbindelser: Krængeror, bremser og 
vandballastsystem. 

hvilket jeg umiddelbart syntes 
var meget; men det viser sig 
faktisk, at det er utroligt vigtigt 
at afstemme ballasten nøjag
tigt for at få trimsystemet (og 
præstationerne) til at fungere 
optimalt. 

Starten 

Vingens indfaldsvinkel med 
halehjulet på jorden er rigelig 
stor. I forbindelse med side
vind kan krængerorskontrol
len derfor, i følge håndbogen, 
være lidt begrænset. Det fore
slås efterfølgende, at man 
starter med en smule åben 
luftbremse, indtil halen kan 
løftes af jorden. 

Jeg besluttede at prøve 
denne teknik, da der var no
gen sidevind på Arnborg; men 
uden synderligt held. Jævnfør 
nedenstående og turbulens i 
udflyvningen blev starten lidt 
urolig. 

Jeg tror ikke, sidevind i vir
keligheden er et større pro
blem for SZD-55. Så metoden 
med luftbremserne giver bare 
det mere at tænke på under 
starten, med risiko for at man 
kludrer i det. 

Endelig kan det være svært 
at finde den helt rigtige trim
stilling. I teorien er trimmet 
godt nok: Hold trimknappen 
inde til den rette pindstilling er 
fundet, og slip så ... flyet er 
trimmet! 

Men sådan er det bare ikke 
i virkeligheden, hvor man er 
nødsaget til at føre pinden en 
smule længere frem, end hvor 
trimmet skal stå, hvilket giver 
urolig flyvning. Lidt af det 
samme problem kendes f.eks. 
fra DG-300. Her kan man imid
lertid bruge trimknappen til at 
udløse trimmet og derefter 
indstille trimmet på indikatoren; 
men sådan en findes ikke på 
SZD-55. ø-
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Slæbetovet kobles i bund
koblingen, der er monteret på 
understellet. 

Indtrækning af hjulet efter 
udkobling er uden problemer. 

Klassens standard 

Flyvestillingen er meget nor
mal og udsynet aldeles ud
mærket. Rorvirkningen er god 
både under start og flyvning. 
Rorharmonien er i orden. Der 
er en lille smule mekanisk frik
tion i krængeroret, der er lidt 
sejere end Discus'ens, men 
det er absolut ikke trættende. 
Virkningen er lige god, så hvis 
ikke bedre. 

SZD-55 er godmodig i alle 
faser af flyvningen, fint har
monisk og tilpas stabil, man 
ved, hvad man har - og hvad 
man får. 

Støjniveauet er meget lavt. 
Kun en svag susen, der selv
følgelig bliver til mere med 
åben ventilation; men ikke 
voldsomt. 

Ventilationen kunne godt 
give lidt mere luft i de hede 
stunder. Det kan siderudens 
ventilationsklap til dels råde 
bod på, men derved stiger 
støjniveauet en del. 

Det, jeg ikke kunne lide, var 
(som før nævnt) trimmet. Det 
virker da, men er for unøjag
tigt og giver en urolig pindfø
ring. Det skal dog nævnes, at 
jeg måske selv var skyld i mine 
problemer! Det kan være 
yderst vigtigt, specielt når man 
flyver SZD-55, at tyngdepunk
tet er tilpasset helt nøjagtigt. 
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Derved slipper man for næs
ten al trimning. - Jeg skulle 
altså have haft de 2 liter vand 
i halen. 

Andre har nævnt, at side
roret skulle være sløvt. Det sy
nes jeg ikke. Virkningen er i 
orden, ja faktisk bedre end 
krængerorene i kurveskift, 
hvilket er meget sjældent. Det 
er muligt, at rortrykket ved 
store udslag er større end 
vanligt, men det lagde min Bo
cian-opdragelse ikke mærke 
til! 

45°-45° kurveskift er jævnt 
hurtige, d.v.s. ca. 4 1/4 se
kund. Der er sideror nok hele 
vejen i gennem. 

Optræk og indgang i kurve 
er ok (trimmet taget i betragt
ning). Stige- og kurveegen
skaberne er fine. Normal kur
vehastighed uden vandballast 

ligger på 80 km/t eller lidt 
under. Den stiger mindst lige 
så godt som andre typer. Un
der skygader flyver den godt 
stabilt. Man har god føling 
med termikken i alle faser. 

Stallegenskaberne er me
get lig de fleste øvrige højt
ydende svævefly. Næsen 
skal være temmelig høj før 
stall, med mindre man flyver 

skævt, selvfølgelig. SZD-55 
advarer og buldrer ved 69-
70 km/t og falder igennem 
ved 65-66 km/t. ,,RW" havde 
en lille tendens til tab af ven
stre vinge, men med lidt støtte 
fra sideroret stallede den pænt 
ligefrem. Med luftbremser var 
advarslerne kraftigere og 
stall'et kom 3-4 km/t tidligere. 
Udretningen sker straks styre
pinden kommer lidt frem i kon
toret. Har den tabt en vinge, 
fiskes den let op med sideror. 

Spind prøvede jeg til begge 
sider uden nævneværdige 
forskelle. Udretningen er ligetil 
og lige efter bogen; men næ
sen skal ikke sænkes for me
get, da den så accelererer 
kraftigt - et tegn på en "ren" 
aerodynamik! 

De dobbelte Schempp
Hirth luftbremser er yderst virk
somme og lette at dosere. Si
deglidning vil derfor sjældent 
være nødvendigt. Men side
glide kan den. Af en eller an
den grund var den sværere 
at holde stabilt i en sideglid
ning til venstre end til højre, 
hvor den virkede helt normal. 
Der var ligesom ikke sideror 
nok. 

Anflyvningshastighed til 
landing er ca. 90 km/t. Har 
man fuld vandballast ombord, 
kan man lande med denne på 
jævne pladser, hvor der så 
skal lægges 10 km/t til alle 
hastigheder. Landingen er 
problemfri, men hjulbremsen 
svag. Luftbremsehåndtaget 
er oven i købet svært at 
trække helt i bund, hvilket er 
nødvendigt for at aktivere hjul
bremsen. Der mangler lidt 
albuerum. 

Dobbelte Shempp-Hirth luft
bremser på vingens overside. 

MAR. 95 



OY-XRW 

Umiddelbart lever SZD-55 op 
til klassens standard m.h.t. 
finish, konstruktion og præsta
tioner - der er ikke meget 
'polsk' over den. 

"RW" er indtil videre eneste 
SZD-55 herhjemme, hvilket 
kan undre. Der er ingen tvivl 
om, at flyet er et godt stan
dardklassefly for alle, lige fra 
begynderen til toppiloten. 

Prisen er meget konkur
rencedygtig - 30-50.000 kr. 
under de tyske konkurrenters. 
Kvaliteten er nu meget tæt på 
tysk standard. Ok, man kan 
godt se forskel i nogle detaljer 
- man mærker, den er polsk; 
men det behøver jo ikke at 
være forkert, selvom det er lidt 
anderledes! 

Det næste problem, som 
man har haft med polske fly, 
har været besværet med at 
skaffe reservedele, og papir
gangen har også altid været 
langsommere, men tilstanden 
må da være blevet bedre med 
"Murens" fald. 

Sidste problem, som nok 
vil hænge ved en tid endnu, 
er gensalgsværdien. Polske 
fly er endnu ikke i stand til at 
holde prisen som de tyske. 

Men hvorfor skulle man 
sælge en SZD-55 i dag? 
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Data 

Spændvidde: ......... 15,00 m 
Længde: .................. 6,85 m 
Vingeareal ............... 9,60 m 
Sideforhold .. .. .. .. ........ 23.44 
Tornvægt .................. 220 kg 
Min./max. vægt i 
førersæde ........ . 60/11 O kg 

Vandballast i vinge .. .. .. 195 I 
Do. i haletank .............. . 9,6 I 
Fuldvægt .................. 500 kg 
Vingebelast-
ning ......... 29,2-52,0 kg/m2 

Størst tilladte fart 
(rolig luft) ............ 255 km/t 

Do. (urolig luft/ 
manøvrehast.) .. .. 195 krn/t 

Do. (spilstart) ..... .. 145 km/t 
Do. (flyslæb) ...... .. 155 km/t 
Mindste synkehast. 
(ved laveste planbelastning) 
. ca. 0,58 m/s ved 80 km/t 

Bedste glidetal 
(ved laveste planbelastning) 
...... .. ......... 43 ved 88 km/t 

Do. (ved højeste planbelast
ning) ..... 44, 1 ved 119 km/t 

Pris (inkl. moms)ca. 47000 $ 

Forhandler/kontaktperson: 
Stener Leander Nielsen, 

Vasen 2, 7500 Holstebro, tlf. 
97 42 36 33. 
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Ejerskifte i Foto: F. Løvenvig 

Sterling European Airlines 
Af Hans Kofoed 

Sterling European Airlines A/S 
(SEA) har pr. 1. januar fået nye 
ejere. 

Bobestyrerne (kuratorer
ne) i Sterling Airways A/S un
der konkurs har solgt selska
bet, der siden 1. maj i fjor har 
drevet charterflyvirksomhed 
med fly lejet fra Sterling Air
ways' konkursbo, til en per
sonkreds i den nuværende 
ledelse, bestående af admi
nistrerende direktør Lars Olof 
Svenheim, flyvechef Per Vol
strup Petersen, controller 
(økonomichef) Jan Lyneborg 
samt bestyrelsens formand 
Keld Ditlev Pedersen. 

Derfor 

SEA blev oprettet for at skaffe 
beskæftigelse til nogle af de 
fly, der var blevet grounded, 
da Sterling gik konkurs i efter
året 1993, og det har lige fra 
starten været meningen, at 
selskabet skulle afhændes, 
når det var kommet godt i 
gang og inden det havde på
taget sig forpligtelser af læn
gere varighed. 

SEA startede som noget af 
et eksperiment og med en 
relativ kort forretningsstrate
gi, der kun rakte frem til ud
gangen af 1994. Der skulle 
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derfor primo 1995 foretages 
en række vigtige dispositioner 
som køb af fly eller indgåelse 
af længerevarende leasing
kontrakter, og det mener bo
bestyrelsen går ud over de 
handlinger, der naturligt kan 
foretages af SEA med boet 
som ejer. 

Bobestyrelsen og ledelsen 
i SEA er enige om, at det ville 
være en hindring for en for
nuftig forretningsudvikling af 
SEA, at boet forblev som ejer 
af SEA. 

Dette er baggrunden for 
salget af SEA, der pr. 1. januar 
har en ansvarlig kapital på ca. 
15 mio. kr. Største enkelt
aktionær er Lars Olof Sven
heim, der har 52% af aktier
ne). 

727 og 737 
SEA forventes i år at råde over 
3-4 tidligere Sterling Boeing 
727-200 (182 sæder). Endvi
dere vil man indleje 2-3 Boeing 
737-200 (130 sæder) og der
med imødekomme turopera
tørernes ønske om fly af for
skellig kapacitet. SEA flyver 
nemlig hovedsagelig for de 
mindre rejsearrangører- stør
ste enkeltkunde er Larsen 
Rejser. 

Der er for tiden ca. 130 an
satte i SEA, men man regner 

med at tage yderligere 1 00 ind 
i sommermånederme. Prin
cippet er at købe flest mulige 
tjenesteydelser. Teknisk Afde
ling består således kun af den 
tekniske chef K.K. Petersen 
og de af SLV krævede kon
trollanter samt fem stations
mekanikere i Kastrup. På an
dre pladser har man lokale 
mekanikere til at foretage de 
krævede tilsyn, i Billund så
ledes Sun Air. 

Heavy maintenance, hvil
ket i denne forbindelse vil sige 
B-check og opefter, udføres 
af PEMCO. 

Budget: 400 mio. 

1995 bliver et konsoliderings
år med charterflyvning fra 
skandinaviske lufthavne (to 
727 og to 737 ud af Danmark) 

som den primære virksom
hed, sådan som tilfældet var 
det i 1994. Man regner også 
med at flyve med 1-2 fly ud af 
ikke-skandinaviske lufthavne 
med dansk cockpitbesætning 
og hel eller delvis dansk kabi
nebesætning. Sådanne flyv
ninger havde man en del af i 
1994, især for det belgiske sel
skab Sobelair og den engel
ske turoperatør Inspirations. 

Omsætningen ventes at 
blive 400 mio. kr. 

15 mio. er en beskeden ka
pital for et selskab af denne 
størrelse, og vi vil derforgerne 
udvide ejerkredsen med akti
ve investorer, især sådanne 
der udover kapital kan tilføre 
os nye forretningsområder, 
siger direktør Svenheim. 

Lyder det ikke som en 
invitation til Dyne-Larsen? 

SAS til Torino 
SAS åbnede den 15. januar 
en rute København-Torino. 
Den beflyves alle dage undta
gen lørdag. 

Flyet afgår fra København 
kl. 1925, mellemlander i Stutt
gart (ankomst 2055) og når 
Torino kl. 2235. Det overnatter 
i Torino og afgår næste mor
gen allerede kl. 0630, så det 

er i København kl. 0930. Lør
dag aften og søndag morgen 
flyves kun mellem København 
og Stuttgart. 

SAS har i forvejen to ruter 
fra København til Norditalien, 
idet man flyver tre gange om 
dagen til Milano og en gang til 
Venedig. • 
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Flyveaske 
Tekst: Lennart Ege 
Tegninger: John Møller 

Mary de Bunsen, en engelsk 
kvinde, viede sit liv til flyvning 
og sejlsport. Under Anden 
Verdenskrig var hun medlem 
af Air Transport Auxiliary, et 
korps af uniformerede færge
piloter, civilt uddannede, der 
færgede fly mellem britiske 
flyvestationer eller hentede 
fabriksnye fly. Hun fløj som 
oftest alene i fly, der strakte 
sig fra Tiger Moth over Mos
quito til Wellington - og hun 
gjorde det i al slags vejr. 

I sin yderst læseværdige 
erindringsbog fra 1960, Mount 
up with Wings, har hun gengi
vet en tragikomisk hændelse, 
som fortjener en større læser
kreds: 

En dag lige før krigen fandt 
hun den kvindelige chef for et 
lufttaxaselskab vaklende rundt 
på forpladsen, halvkvalt af grin 
- og med tårerne strømmende 
ned ad kinderne. 
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Omsider fik hun mælet: 
- Det er George, hikkede 

hun, de er ved at feje ham op 
ovre ved benzinstanderen. Åh 
du godeste! 

Forklaringen var, at en lokal 
borger var død og havde efter
ladt instruks om, at hans aske 
skulle spredes i luften fra et 
fly, og det ønske ville man ef
terkomme. 

Før flyet startede, stillede 
de to bedemænd sig op foran 
det for at få taget et fotografi 
af den enestående begiven
hed. Netop i det øjeblik, foto
grafen trykkede på udløse
rem, faldt bunden ud af kruk
ken! 

Der herskede panikstem
ning, indtil en behjertet sjæl 
fremskaffede en pose (bræk
pose fra et rutefly). Samtidig 
kom en anden med kost og 
fejespån. George blev fejet 
op, og derefter steg bede
mændene op i det til lejlighe
den lejede Leopard Moth fly. 

Nu ved enhver, der har 

studeret aerodynamik ved 
lette fly, at den bagudgående 
slipstrøm virker stærkest på 
den ene af flyets sider. Nå, 
bedemændene tømte George 
ud af det - desværre - forkerte 
vindue og fik ham prompte 
retur via vinduet. 

En halv time senere lande
de flyet, og ud steg tre mænd, 
grå af over det hele af aske. 
En mekaniker hentede skynd
somst en støvsuger. Først tog 
han sig af de tre mænd, og 
derefter gik han i gang med 
det indvendige af flyet. 

Næste dage, skriver Mary 
de Bunsen, modtog jeg et 
udklip fra en lokal avis, der med 
stor alvor fortalte, at George 
var blevet spredt ud over 
landskabet nær sit hus, hvor 
smukt det havde været etc. 

Men vi ude på flyvepladsen 
vidste bedre! George befandt 
sig i et hjørne af hangaren, og 
ja, han var endog inde i den 
støvsuger, der diskret var 
efterladt der .... 

FLVUDLEJNING 

FL VUDLEJNING 
AYF AA-1 IFR/GPS 
BSV C172 IFR 
RPJ C172 IFR 
CJI PA28-181 IFR 
BLU PA28-181 IFR 
BEi C177RG IFR/GPS 
CRC C177RG IFRIGPS 
ENG PA32-SIX IFR 
ASJ BE95 IFR/TWIN 

Rabatordninger efter aftale. 

SKOLEFL VVNING 
A, 8, I & Twin skoling samt PFT. 

PR. TACH0 
PR. TACH0 
PR. TACH0 
PR. TACH0 
PR. TACH0 
PR. TACH0 
PR. TACH0 
PR. TACH0 
PR. AIRB. 

Vi er specialister i konvertering af udenlandske certifikater. 

495,-
625,-
625,-
790,-
790,-
845,-
845,-

1.190,-
1.600,-

Kom eller ring og få tilrettelagt din uddannelse til en fornuftig pris. 

A-CERTIFIKAT 
Vi kan nu tilbyde en virkelig fordelagtig pris på A-certifikat: 
Cessna 172 - 999,25 incl. 25% moms pr. bloklime 
Prisen er under forudsætning af kontant afregning efter hver flyvning. 

Åbent alle dage mellem 08:00 & 17:00 

I KAR OS FL V • ROSKILDE LUFTHAVN • 42 39 10 10 
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TILBUD FRA KDA-SHOPPEN 

-· 
t 

VFR - Flyveplanlægning, 
Let og enkelt med FAST Flyve

planlægningsprogram. 

Kun kr. 396,
(Kører under Windows) 

Krus i keramik- med 
flyveinstrumentmotiver 

1 stk. koster kr. 44,-
4 stk. koster kr. 160,-

Vindmåler - Skywatch 
Vandtæt - støvtæt, 

digital aflæsning, vælg mellem: 
m/sek., km/t., kt. 

Pris kun kr. 356,-

Ur· THI, Dato, Tuntr, Lap/Spli~ Alarm, Nedlælling fra D18L 24 timer. 
Variometer• Stig og S)nk, antal "foudt and Go", antal Dyminger dag-uge

mån<d-år, Højdnnåler -Viser højde over havet (Mu 60000 fod) samt trykket 
(QNH), Tennometer • viser den aktuelle temperatur• Vandtæt ned til 10 fod. 

Gannin GPS 40 
Vejer kun 260 g. 

inkl. 4 almindelige batterier. 
Batterilevetid minimum 15 timer. 
Vandtæt, 250 waypoints, 20 ruter, 

moving map display. 
Introduktionspris kr. 3.700,-

Kongelig Dansk Aeroklub, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde, Tlf. 42 39 08 11, Fax 42 39 13 16 
(Alle priser er exe!. moms og forsendel,e) 
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Hangarliv 
Vi hedder alle OY- men kun 
nogle få af os synes det er 
OK. 

Om kort tid vender mørket, 
og så ser det hele lidt lysere 
ud for mig og mine kolleger, 
heldigvis. 

Nu er det ikke fordi, at vi 
ikke kan holde hinanden ud 
længere, for det går helt fint 

her i vores kollektiv. Vi har lært 
hinanden at kende, og det tror 
pokker, nu har vi stået her i 
snart flere måneder, klistret 
sammen og kommet hinan
den ved, som det hedder. Men 
vi hilser alle her foråret vel
kommen. 

Min to-motors nabo og jeg 
plejer at starte dagen med at 
studere vejrudsigten sam
men. Hvis det viser sig, at vin
den sparker for meget på dø-

ren, sætter vi ikke næsen op 
efter noget, men ned. Ved 
middagstid rejser vi næserne 
en anelse op, ser ud, kikker 
på hinanden, sænker igen 
næserne, endnu en dag med 
tåge, regn og blæst. Atter en 
hangardag. 

Det føles, og mærkes som 
om det er så lang tid siden, 
jeg er nok bare utålmodig, ÅH, 
så utålmodig. Jeg kan bare 
ikke vente. 

Jeg kan stadig huske, hvor 
vidunderligt det var, da jeg 
sammen med min familie fløj 
af sted. Længslen efter at 
komme afsted igen får mit 
haleror til at sitre, for ikke at 
tale om mine vinger. 

Hangarliv behøver ikke at 
være kedeligt. 

PROFESSIONEL OG KONCENTRERET PILOT UDD.\NNELSE 

Selvfølgelig vil der altid 
være nogen som er irriterende 
at stå vingespids med, men i 
det lange løb, må jeg sige, at 
jeg har været heldig. I begyn
delsen blev jeg irriteret, når 
der blev skubbet og maset 
rundet med mig, men det blev 
hurtigt ordnet, jeg nægtede at 
flytte mig fra min streg. 

Jeg har kræfter som en 
bjørn, jeg er blevet kaldt en 
bjørn. 

Bjørne går i hi, men ikke 
jeg. 

Jeg er der, når du er der, 
og når vejret er til det. 

Velkommen til foråret, 
velkommen til sommeren 
med forhåbentlig mange 
glade flyvetimer. 

Ønsker OY-BNL. 

Bil~~ 
1===========:::=:7AirCente 

Piper Tomahawk 

I I' I' 1, 

. 

A-skoling 
40 timer 
*ind. moms! 

f 

Cessna TU206G 

PFT/Typecheck 
pr. time 
+ teori 

1.490,-
250,-

Piper Arrow IV 

B+I skoling 
80 timer 

A-instruktør skoling 
30 timer 33.900,-

Opflyvning: 
Piper Tomahawk 
pr. tacho time 450,-* 

Cessna 172 
pr. tacho time 600,-* 

* Ved køb af 30 timer. 

Piper Seminole 

... -
, ~ -_r - ,. 
Twin-skoling 
15 timer 

Cessna 421C 

~t~- ~ - - '--"''~ - -
, .... ""'=--=--~~ -

PFT/Typecheck 
pr. time 3.600,-* 
+ teori 250,-
*Excl. lufthavnsafg. 
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OSCAR 
YANKEE 

Kommentarer 
til 
Oscar Yankee 

Cessna 182P OY-BFE er fra 
197 4, oprindelig registreret 
N52243, kom samme år til 
Danmark og fik bogstaverne 
OY-BFE, men blev solgt i 1980 
til Sverige som SE-GXZ. 

KR-2 OY-CMZ er amatør-
bygget af Jens Gert Jensen 
og Lars Svarre og fløj første 
gang 6. april 1991 (se nr. 3/ 
1994, s. 10). 

Cessna F 150J OY-FKR er 
fra 1968, ex SE-FKR. Ejeren 
anvender også navnet Thor-
fly. 

Beech 200 OY-GEH kom-
mer også fra Sverige, ex SE-
GHS. Den er bygget i 1976. 

Dash Seven OY-GRD har 
hidtil fløjet under meget var-
mere himmelstrøg. Den blev 
som fabriksny leveret den 31. 
juli 1978 til Emirates Air Servi-
ce som A6-ALM. 

Yak-52 OY-YAK er den før-
ste af typen i Danmark. Den 
er bygget i 1989, var tidligere 
registreret RA-01364 og kom 
til Danmark fra Skt. Peters-
borg den 19. april i fjor, ført af 
Lennart Wahl. 

Indehaver af Guldagerve-
jens Køreskole (ejerskifte for 
OY-BGZ) er Børge Villy Niel-
sen, Hobro. 

Yak-52, den første af denne 
type i det danske register. 

(Foto: Knud Larsen) 

32 

Tilgang 

OV- Type Fabr. nr. Reg.dato Ejer 

BFE Cessna 182P 18262478 19.1. Cimber Advisor, Hadsund 
CMX KR-2 8302-5275 19.12. Jens Gert Jensen, Nysted 
FKR Cessna F 150J 0418 11.1. Torben Westergaard, Viborg 
GEH Beech 200 BB-135 13.1 . Niels BrOel, København K 
GAD De Havmand DHC-7 9 17.1. Grønlandsfly, Nuuk 
YAK Yakolev Yak-52 899408 20.1. Søren Kjær Pedersen, Århus C 

Slettet 

OV- Type Dato Ejer Årsag 

BDO Piper PA-31 P 20.12. Cimber Advisor Solgt til USA 
BYH Fairchild Metro li 29.12. Bent Dall, Roskilde Solgt til Spanien 
CCN Fokker F.27/600 25.1 . Alkair, Nærum Solgt til Myanmar 
CPG Bandeirante 13.12. Nils Sundberg, Billund Solgt til Norge 
DPC Cessna 210E 18.1 . Alex Pedersen, Starup Hav. 
DRU Beech D 95A 16.1. Billund Rundflyvning Ophugget 
RYA Piper PA-30 29.12. Eagle Aircraft lnvest Solgt til Sverige 
SBF Boeing 727-200 5.1. Sterling Airways Solgt til USA 
TAV Tipsy Nipper 20.12. Ole Solvang, Sønderborg + Solgt til Tyskland 

Ejerskifte 

OV- Type Reg.dato Nuværende ejer Tidligere ejer 

AUO Metro li 23.12. Bent Dall, Roskilde Jetair, Roskilde 
BED Beech 76 18.1. Niels Thestrup, Klampenborg Cimber Advisor, Hadsund 
BGZ PA-28-140 15.12. Guldagervejens Køreskole, Blokhus lnvest, Blokhus 

Hobro 
BHN PA-44-180T 18.1. Alex Pedersen, Grindsted Henrik Thorning, Kolding 
BJF Cessna F 150M 27.1. Tommy Jensen, Nørager + Wisson Finans, Dragør 
BYH Metro li 30.12. Bent Dall, Roskilde Jetair, Roskilde 
CAO TB-10 Tobago 29.12. Arly Larsen, Brønshøj Kastrup Luftfoto, Brønshøj 
CCX Ventus 18.1. Kirsten Sørensen, Herning Ove Fl. Sørensen, Herning 
CHA Metro li 23.12. Bent Dall, Roskilde Jetalr, Roskilde 
CYE PA-28-151 23.12. Bent Dall, Roskilde Jetair, Roskilde 
CYF PA-28-140 23.12. Bent Dall, Roskilde Jetair, Roskilde 
DHC J3C-65 Cub 13.11. Egon Møller, Tarm Dansk Veteranflysamling, 

Stauning 
DUS PA-22-150 9.1. Bent Christensen, Ikast DavidWallenbaum, Viborg+ 
FFB Cessna 501 30.12. Cimber Air, Sønderborg Executive Air Charter, 

Sønderborg 
SUN Cessna 402C 18.1 . Kampsax, Kbh. Sun Air, Billund + 
SVK Jetstream 31 13.12. Niels Sundberg, Billund Sun Air, Billund 
TFZ Beech 23 22.12. Terkel Kvejborg, Snedsted Aviation Assistance, 

Roskilde 
XCM SZD-36A 23.1. Egon Trust, Hillerød + Henrik Sylvest Jacobsen, 

Hillerød 
XJX PIK-20D 30.12. Jørgen Pedersen, Birkerød Tom Engly Henriksen, 

Kastrup+ 
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DEBAT 

Jeg troede 
det var slut 
Men for 3. gang skal man nu, 
i januar-nummeret af FLYV 
læse en selvforherligende for
tolkning af en analyse udført 
af Statens Luftfartsvæsen. 
Denne gang er det 31 licen
serede danske selskabers 
mening om Luftfartstilsynets 
Operative Kontor. 

Det er jo glædeligt, at SLV 
konstaterer at »kunderne« 
tildeler dem »Det højeste til
fredshedsniveau«. Man skal 
så blot konstatere at: 

Den omtalte undersøgelse 
er udarbejdet af SLV selv. 

Svarerne er en meget lille 
kreds, hvis eksistens har af
gørende sammenhæng med 
SLV. 

Undersøgelsen fortolkes af 
SLV's egen direktør. 

Fortolkningen bygger på 
»pluk« af det udsendte spør
geskema. 

Hvad betyder det f.eks. når 
71 % angiver, at SLV's krav er 
»ret relevante« eller hvad 
betyder »ligger i bunden«. »Vi 
kan af undersøgelsen se at...« 
Jamen det kan læseren da 
ikke se. Kortene holdes tæt til 
brystet, og V.K.H. Eggers 
anvender sin grundlovssikre
de ret til at fortolke svarene 
som han vil. Men er det ob
jektivt? Er det troværdigt? 

Spørger man en person, 
om han går i kirke regelmæs
sigt, får man overvejende sva
ret nej; spørger man imidlertid 
personen: »Du går vel i kirke 
regelmæssigt«, stiger ja
sandsynligheden væsentligt. 

Det er glimrende, når en 
organisation, og specielt en 
statsinstitution viser vilje til 
højnelse af serviceniveauet, 
men gennemføres det som 
ovenfor nævnt, er der tale om 
propaganda som, i dette til
fælde, stort set, blot konsta
terer, at man er en succes og 

MAR. 95 

behovet for forbedringer er 
meget lille. 

Jeg håber, at Eggers og 
SLV vil opfatte dette »ret 
positivt« og hente professio
nel assistance til næste bru
gerundersøgelse, om ikke an
det så for troværdigheden. 

Jan Christensen 

Replik fra luftfartsdirektør 
V.K.H. Eggers: 

I FLYV nr. 6/93, side 19, for
talte jeg om de brugerunder
søgelser, der ville blive gen
nemført i relation til luftfarts
tilsynets virksomhed. Under
søgelser, der skulle dække pi
loter, flyveskoler, flyveselska-

Jetstream Aircraft i Skotland har for kort tid siden leveret denne 
Jetstream 41 til Seoul Air International. 

SPARTACUS 

SPARTACUS ANANSIERER MOTORFLY, 
SVÆVER.V, INSTRUMENTER OG TRANSPORTVOGN 

FÅ ET SKRÆDDERSYET TILBUD! 
Låneperiode op 11112 årl 

Altid konkurrencedygtig rente! 
Spartacus • landets førende finansleringsselslæb - når det gælder lån til fly. 

Ring til os - og lad os få en snak om <Ine finansieringsmuligheder. 

KIRKETORVEr. 7900NYKØBINGMORS. TLF. 97725711 

ber, værksteder, flyejere og 
flyvepladser. Og jeg oplyste i 
denne forbindelse, at under
søgelserne ville blive gen
nemført af konsulentfirmaet 
Bøje Larsen A/S, der har er
faring med gennemførelsen af 
den type undersøgelser og et 
godt kendskab til luftfartsver
denen. 

Videre pointerede jeg, at 
de svar der tilsendes konsu
lentfirmaet vil blive behandlet 
fortroligt, og at resultatet af 
undersøgelserne kun vil blive 
forelagt SLV i sammentalt og 
anonymiseret form. 

I takt med at resultaterne 
af undersøgelserne indløb, 
har jeg via FLYV berettet om 
undersøgelserne af Luftfarts
tilsynets certifikatkontor, luft
dygtighedskontor og operati
ve kontor. 

I alle tilfælde har jeg gen
givet hovedresultaterne af un
dersøgelserne således, som 
vi har fået dem præsenteret 
af Bøje Larsen A/S. 

Formålet med undersøgel
serne er selvfølgelig at forbed
re grundlagetfor at gøre vores 
indsats så god som mulig. Vi 
har, som anført ovenfor, valgt 
at lade et konsulentfirma med 
erfaring, også inden for flyv
ning, gennemføre undersø
gelserne og vurdere resulta
terne. 

Undersøgelsen viser et 
temmelig positivt billede, men 
der er også kritik, som vi, lige
som det er tilfældet med al an
den kritik, tager til os, og vi 
forsøger så, hvor det er rime
ligt og muligt at ændre vores 
arbejdsform og/eller indhold. 

I den ånd har jeg også læst 
Jan Christensens indlæg, 
som giver mig anledning til at 
bemærke følgende. 

Jan Christensen kan ikke 
have læst indholdet af vores 
introduktion til undersøgelser
ne (FLYV nr. 6/93). Det kan 
ikke bebrejdes Jan Christen
sen, men vi burde i forbindelse 
med redegørelserne for resul
taterne have angivet metodik
ken, og det vil da også blive 
gjort i fremtiden. Det vil så 
fremgå, at vi netop har benyt
tet professionel assistance, 
og at vi ikke selv har prøvet at 
male et billede af situationen. 

33 



FLY
KENDING 

VI Henning Rose 
Bent Sehested 

Den 21 . januar var det 25 år 
siden Boeing 747 blev indsat 
i rutetrafik. Premiereflyvnin
gen, hos salig Pan Arn, gik fra 
New York til London med 324 
passagerer om bord og vare
de seks timer og ti minutter. 
Billetprisen (enkelt) var $375 
på første klasse, $21 O på øko
nomiklasse. 

I de 25 år, jumbojetten har 
været i drift, har den befordret 
halvanden milliard passage
rer. 

I dag flyver 1.046 Boeing 
747 hos 83 operatører - og 
der bygges stadig et par om 
måneden. 

Forhistorien 

I juni 1964 afgav Boeing tilbud 
til USAF ang. levering af et nyt 
stort transportfly, men i sep
tember året efter meddeltes 
det, at konkurrenten Lockheed 
havde vundet og fået til opgave 
at udvikle projekt C-5A, senere 
navngivet Galaxy. 

Da Boeing havde brugt 
mange ressourcer (et team på 
omkring 500 ingeniører) til 
udvikling af sit forslag, blev det 
kort efter besluttet, at det ud
førte arbejde skulle bruges 
som basis for et stort kommer
cielt fly. 

Besøg hos en lang række 
førende flyselskaber gav en 
ide om, i hvilken retning ver
dens største passagerfly med 
projektnummeret 8747 skulle 
udvikles. 

Jumbojetten 

Allerede tidligt på projektsta
diet modtog Boeing sin første 
ordre fra Pan American på 25 
fly. 

Den 9. februar 1969 gik 
prototypen i luften på en 76 
min. prøveflyvning. 
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Boeing 747 
Afhængig af indretningen 

kan 7 4 7 medfører fra 363 og 
helt op til 630 passagerer på 
de nye varianter. P.g.a. flyets 
enorme størrelse gav pressen 
det kælenavnet "Jumbo Jet". 

Selv om 747 på mange 
punkter ligner en stor Boeing 
707, har den også mange 
specielle træk, fx cockpittet 
der er placeret oven på krop
pen og tilmed lidt inde. Bag 
cockpittet er der en udbyg
ning, der kan rumme hvilerum 
til besætningen og passager
kabine. 

For at bære flyets vægt på 
over 300 t kræves et robust 
understel. Næsestellet er nor
malt med dobbelte hjul, men 
hovedstellet har 16 hjul fordelt 
på fire boogier, to under krop
pen og to under indervingen. 

Et så stort fly kræver også 
særlige motorer, hvis antallet 
skal holdes på fire. Det lykke
des Pratt & Whitney at udvikle 
deres JT9D til at yde ca. 
11.000 Ibs. tryk. De fire mo
torer er monteret på pylons, 
og er fordelt ligeligt på vingen. 

747-100 

747-100-. første produktions
model. Standardindretning 66 
passagerer på første klasse 
og 308 på turistklasse samt 
op til 27.500 kg fragt. Ved sær
lig indretning kan der med
føres op til 550 passagerer. 
21 selskaber modtog den 
samlede produktion på 167 fly. 

747-100B: forbedret -100 
med forstærket struktur samt 
lidt bedre motorer. Blev også 
tilbudt med General Electric 
CF6 eller Rolls-Royce RB211 
motorer. Kun tre selskaber har 
modtaget produktionen på 14 
fly. 

747SP, betegnes også 
747-100SP (Special Perfor
mance) blev udviklet for at re
ducere passager-km omkost
ningerne på de lange distan
cer. Kroppen er ca. 14,5 m 
kortere, hvorved det samlede 
antal sæder blev på 331. 
747SP blev leveret med for
skellige varianter af hhv. P & 
W JT9D, GE CF6 eller RR RB 
211 motorer. Større brænd
stofkapacitet. Under en leve
ringsflyvning fløj en South 
African Airways 7 4 7SP 16.560 
km nonstop. 44 fly af denne 
model er leveret til 13 forskel
lige selskaber. 

747-100F er betegnelsen 
på omkring 23 ombyggede 
-100 til rene fragtfly. 

747-1 OOM er også ombyg
gede -100. I venstre side af 
kroppen (bag vingen) er in
stalleret en stor fragtdør, så
ledes at selskabet kan vælge 
om flyet skal være et ren fragt
fly, rent passagerfly eller fragt/ 
passagerfly. Passagererne 
sidder foran fragten. 

747-100SL er ikke en Boe
ing betegnelse, men anven
des af Lufthansa om deres 
ombyggede 747-100 til "Side 
Loading". 

Boeing 747-100 

747SRer en speciel "Short 
Range" version af 747-100 til 
550 passagerer.Reduceret 
brændstofmængde. 

NASA Shuttle Carrierer en 
747-100 med et stativ på 
ryggen, hvorpå der kan med
føres en rumfærge (.Space 
Shuttle") med en vægt på 
68.025 kg. På haleplanet er 
der monteret store stabilise
ringsfinner. 

747-200 

747-200B er en forbedret 
model. Samme dimensioner 
og indretning som 747-100. 
Leveret med alle tre motorty
per. Den normale rækkevidde 
med 442 sæder og en vægt 
på 371.870 kg er 10.365 km. 
Af denne model er der leveret 
323 fly til 47 selskaber, bl.a. 
SAS (-2838). 

747-2008 Combi er fa
briksnye fragt/passagerfly i 
lighed med 747-100M. 

747-200C er en fragtvari
ant med specielt fragtudstyr 
indbygget i flyet. 

747-200Fer et rent fragtfly 
uden sideruder og med opluk
kelig næse som et visir, såle
des at meget langt gods kan 
køres direkte ind i kroppen 
forfra. 66 fly er leveret til 21 
selskaber. 

7 4 7-200M har side-lastdør. 
Omkring 65 fly er modificeret. 

747-300 

747-300 er udviklet fra-747-
200. Den har et forlænget øv
re dæk, der kan rumme op til 
91 passagerer på turistklas
se. Ved samtidig at ændre den 
indvendige trappe kan der 
yderligere medtages syv pas
sagerer, hvorved det maksi
male antal sæder er på 630. 
Mange selskaber har fået om
bygget deres 747-200 til -300 
standard . Omkring 80 nye 
747-300 er leveret. 

747-300BC er en combi
variant. Det øvre dæk er kun 
til passagerer, men det nedre 
dæk kan anvendes efter be
hag til fragt og/eller passage
rer. 
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747-300ER er en 747-300 
med øget brændstofkapacitet. 

747-300M er en -200M 
med forlænget øvre dæk. 

747-300SReren variant til 
korte afstande. Fire fly er le
veret til Japan Air Lines. 

747-400 

747-400 er en meget forbed
ret variant af -300. Ved brug 
af en ny aluminiumslegering 
og af nye komponenter er op
nået en betydelig vægtreduk
tion. Spændvidden er øget 
med 1,8 m og der er påmon
teret 1,8 m høje winglets på 
tipperne. Ekstra tanke på 
15.000 I medføres i halepla
net, hvorved rækkevidden 
bliver øget med 650 km. 747-
400 leveres med motorer på 
omkring 60.000 Ibs. Cockpit
tet er nu et glascockpit, og er 
certificeret til en besætning på 
to mand. Der er ordrer på over 
437 fly. 

747-400 Combi er en kom
bineret fragt/passager udga
ve med fragtdør. 

747-400F er en ren fragt
udgave af -400. 
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Militære varianter 
E-4A, der er leveret til USAF 
i tre eksemplarer, er baseret 
på 747-200B med JT9D mo
torer. Den er fyldt med elek
tronisk udstyr og har rollen 
som flyvende kommando
station. 

E-48 er en forbedret E-4A 
med mere brændstof, hvor
ved den kan være i luften i op 
til 12 timer, desuden kan den 
lufttankes. En større udbyg
ning bag øvre dæk rummer 
en SHF radio. De tre E-4A er 
nu modificeret til E-4B stan
dard. 

C-19A er betegnelsen på 
19 747-100 fra Pan Arn der 
blev ombygget til 747-100M 
på USAF's regning. Flyene 
indgår i USAF civil reserve. 

C-25 er betegnelsen på to 
præsidentfly til erstatning for 
VC-137C. C-25A er udstyret 
med udvidet kommunikati
onsudstyr, og er indrettet til 
70 passagerer og 23 besæt
ningsmedlemmer. 

747-1/AF er 16 brugte -100 
og -200 modificeret med 
fragtdør og lufttankningsud
styr og leveret til Iran. 

3 

11 

15 

DATA for 747-400 
Spændvidde .......... 64,44 m 
Længde .... ............. 70,66 m 
Højde ..................... 19,41 m 
Hastighed, max. 985 km/t 
Vægt, tom ..... 180.985 kg 
Vægt, max. start 394.625 kg 
Rækkevidde max. 13.390 km 

Vil du vinde en flyvebog? 

Skriv løsningen på et almin
deligt stykke papir med angi
velse af billednummer og fly
type og send den til FLYV, Skt. 
Markus Alle 13.4, 1922 Fre
deriksberg C, så den er frem
me senest den 25. marts • og 
mærk venligst konvolutten 
Flykending. 

Blandt de rettidigt indsend
te løsninger trækker vi lod om 
to præmier. For at vinde 
førstepræmien skal indsende
ren have identificeret alle 16 
flytyper korrekt, mens det for 
andenpræmien er tilstrække
ligt med 12 rigtige. 

Løsningen på opgaven 
bringes i nr. 4, vindernes nav
ne i nr. 5. 
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Opgaven I nr. 2: 

1. li-76 Candid 
2. C-130 Hercules 
3. An-12 Cub 
4. An-26 Curl 
5. Gulfstream III 
6. Su-25 Frogfoot 
7. An-22 Cock 
8. Tu-22M Backfire 
9. Tu-22 Blinder 

10. F-16 
11. T-17 Supporter 
12. Puma 
13. Sea Stallion 
14. Sea King (S-61) 
15. F-5 Freedom Fighter 
16. A-10 Thunderbolt li 

Vinderne af opgaven i nr. 1: 

Søren Lundorf, Sønderkær 
143, 7190 Billund (Vingar for 
Norden. Nordens f/ygvapen i 
farg). 

Lars Falk Hansen, Hjørdisvej 
12, 3650 Ølstykke. (Nellis. The 
Home of Red Flag). 

35 



MODEL
SIDEN 

Af W. J. Willersted 

Det er faktisk blot inden for de 
sidste par årtier, at de kloge 
hoveder - eller måske snarere 
militærstrategerne - i de for
skellige flyvevåben har fundet 
ud af, at militærfly for alt i ver
den ikke skal fremtræde som 
farvestrålende kamphaner. 
Hvis man for eksempel tæn
ker på den amerikanske flådes 
maskiner før den tid, så varde, 
selv om der både var Korea
og Vietnamkrig, malet, så de 
»så ud af noget« - også i mo
delform. 

Her tænker jeg både på de 
midnatsblå Grumman Pan
ther og McDonnell Banshee, 
de grå-hvide Skyraider med 
de flotteste hale-bemalinger, 
ja selv da man underVietnam
krigen begyndte at male fly
ene »spraglet camouflerede«, 
var der trods alt farver på. Og 
man var da heller ikke bange 
for at forsyne flyene med di
verse mere eller mindre artig 
næse-kunst! 

Nu skal det jo i sandhedens 
interesse siges, at man ikke 
ofrer speciel camouflagema
ling for at flyvemaskinerne 
skal fremstå som fastelavns
ris, men forhåbentlig vender 
fordums mere festlige bema
linger tilbage igen, nu da vi -
vist nok - har lagt den kolde 
krig bag os. 

Der er i hvert fald moderne 
kampfly, der fremtræder i de 
utroligste bemalinger. 
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Flyvske farver 
Mange »rigtige« modelbyggere går faktisk i en 
meget stor bue uden om moderne militærfly, når 
de skal i gang med at samle et plastic-byggesæt 
- vel at mærke, hvis de agter at gå linen ud og 
både samle og derefter male modellen. 

Det viser sig faktisk, hvis man går selv tilsyne
ladende seriøse mode/folk på klingen, så er der 
mange, der aldrig maler modellerne, når disse 
først er samlet. Fornøjelsen ligger tilsyneladende 
i, at de bruger samlesættet som en slags tredi
mensionalt puslespil, og de nyder at se model
len samlet bogstaveligt talt in pluris natura/is. 

Men for at vende tilbage til de hobbyfolk, der 
troligt maler modellerne, så synes de, når talen 
falder på moderne militærfly, nemlig alle næsten 
over en kam, at de nymodens fly i deres low visi
bility krigsmaling og deres meget, meget di
skrete pynte- eller staffage-farver lader meget 
tilbage at ønske, hvis man i sin samling vil have 
en model, der virkelig ser ud af noget. 

Der er måske noget om snakken - og allige
vel. 

Denne gang handler mode/siden om de mere 
flyvske farver, og om moderne »raketstokke«, 
der egentlig ikke er slet så kedelige »med tøj 
på«. 
En tysk phantom li i tigerstriget py. 

En italiensk Starfighter klar til 
at chokere fjenden i »Fighter 
Meet« i Sydfrankrig i novem
ber 1989. 

Fly med striber 

Det er for det første de fly, der 
deltager i diverse internatio
nale jagerdyster eller store fly
veopvisninger. Flyene, der 
deltog i de legendariske Tiger 
Meets var i den henseende 
særdeles friske i deres bema
linger. Flyvevåbnene fra NA
TO, især dem fra Italien, Tysk
land, Holland og Belgien frem
turede. Det hele startede så 
pænt med, at man blot male
de tigerstriber på siderorene, 
efterhånden blev det til, at he
le flyet blev udstyret med så
vel tigerstriber som frygtind
gydende rovdyrgab. 

Her er der virkel ig »gods« 
for en frisk modelfly-maler! 

Heldigvis har flere af de 
engelske og amerikanske 
decal-firmaer udsendt mær
ker til disse mere eller mindre 
tigerstribede fly, så det er altså 
muligt at bygge både en 
tigerstribet belgisk F-16 og en 
herlig ditto Aerospatiale/ 
Westland Puma fra Royal Air 
Force eller en tysk Phantom 
li i »pyjamas-stribet« uniform, 
hvis man har de lyster. 

Der er også andre situatio
ner, hvor man idag farer i ma
lerbøtterne og maltrakterer 
selv de hotteste jetfly. Det sker 
for eksempel, når en eskadril
le vil fejre, at de nu har fløjet 
så og så mange timer med en 
bestemt type, flyet skal udgå, 
eller at den pågældende es
kadrille fylder rundt. 
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Den sidste tyske Starfighter i nobelt afskedsdress. 

Her har tyskerne været 
særdeles opfindsomme. Og 
så er det især gået ud over 
for eksempel Starfighterne, 
som man har kunnet se flyve 
rundt i knaldgul bemaling på 
oversiden og sort på under
siden, i sort, gul og rød bema
ling på krop og vinger - for slet 
ikke at tale om den meget flot
te bemaling, man gav den sid
ste Starfighter i Luftwaffe-tje
neste, da den foretog sidste 
flyvning i marts 1989 fra basen 
i Erding. 

Jeg har taget billedet med 
her til artiklen for at man kan 
se, at det ikke alene er de 
krasse farver der »gør« sig, 
når man skal gå amok med 
penslerne på flyene. 

Franskmændene holder 
sig naturligvis heller ikke 
tilbage. I de sidste år har man 
fejret en række Mirage-eska
drillers sortie eller jubilæer ved 
at male de smukke, deltafor
mede jagere i alle regnbuens 
farver. 

I bogen Fighter Meet, der 
er skrevet af C.J. van Gent 
og udsendt fra det engelske 
forlag Airlife, kan man virkelig 
svælge i blandt andet flotte 
Dassault Mirage lll'ere, der 
som alt andet end luftspejlin
ger boltrer sig i luften i de mest 
fantasifulde creationer - der 
formentlig er inspireret af mo
dekongerne i Paris. 

Der er nok af inspiration at 
hente for en dansk modelbyg
ger, hvis man ikke er bleg for 
at lave farverige modeller. 
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Spændende decals 

Mange af modellerne bliver 
kun helt korrekte, fordi man 
kan anskaffe mærkerne - de 
såkaldte decal - til dem. Det 
kan nemlig være hulens svært 
at tegne et glubende tigergab 
- på fri hånd, skulle jeg hilse 
og sige. 

Men decals kan som be
kendt også bruges til » rigtige« 
bemalinger. 

En ung dansk modelbyg
ger - Claus Dam fra Mårslet -
præsenterer nu på det danske 
hobbymarked en serie decal, 
som er produceret i Tjekkiet. 

Der er - naturligvis havde 

Her er en moderigtig Mirage III i sart pastel a la Paris. 

jeg nær skrevet - mærker til 
modellerne af fly fra anden 
verdenskrig, som for eksem
pel FW 190 og Junkers Ju 87 
Stuka, men der er også decals 
til moderne flytyper, bl.a. MiG-
29 fra det tjekkiske flyvevå
ben, F-16 fra US Air Force i 
Tyskland og F-18 Hornet fra 
US Navy. Mærkerne er tynde 
og fine - og veltrykte - og de 
er nemme at få til at sidde på 
modellen. 

Blandt de mere spænden
de decal-sæt er navnlig et, der 
i hvert fald særligt tiltaler mig. 
Det er et ark med mærker til 
de allierede fly, der blev »taget 
til fange« og fløj med tyske 
mærker under anden ver
denskrig - for eksempel P-47 
Thunderbolt og P-51 Mus
tang, og tilsvarende de Luft
waffe-fly, som englænderne 
fløj rundt i for at aflure hem
melighederne ved dem - her
under Bf-109 og FW-190. 

Her er en herlig bemalings
fornyelse til modelsamlingen 
af fly fra den modelmæssigt 
særdeles velforsynede perio
de i flyvningens brogede his
torie. 

Det er et godt initiativ, som 
Claus Dam fra Mårslet har 
taget. Han har telefon 86 29 
80 57 og vil naturligvis bered
villigt fortælle, hvad han ellers 
kan byde på. 

To »tilfangetagne«, amerikan
ske Republic P-47 Thunder
bolt i tysk bemaling - mærker
ne fås nu i Danmark. 
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Klar til sæsonstart Annoncører i dette nummer: 

GARMIN GPS, E.W. elektroniske barografer samt markedets bedste håndradio, 
WIN 747. Levering Ira lager. Ring eller fax for information og tilbud. 

FoviTech A/S .. .. .. .. . .. .. .. . 2 Danish Aviation 
Codan .. .. ........ ........ ..... . 2 College .. .................. .. 38 

Bachmann, International House, Bella Center, 
2300 København, tlf. 3247 3332, fax 3247 

Overnatningshytte på Arnborg 
til salg! 

Tlf. 74 54 54 22 

B+l-teori, kr. 14.500,
D-teori, kr. 11.900,
FLT-bevis kr. 3.800,~ 

. U~.;~,!!rtifikatkiinvert~ing 
HigH Level Meterologi 

~et Engine Fundamentals 

Avia Radio ..... .. . .. .. . . . .. .. . 2 Sierra Academy of 
Danish Aircraft Aeronautics ........... .. .. 38 

Painting ................... 11 Skolen for Luftfarts-
Sun Air .. ..................... . 12 uddannelserne .......... 38 
Fyn Air Booking .. .. ....... 12 Sun Air ............ ... ... ........ 39 
lkaros Fly ... ................. 29 RD Equipment ......... .. ... 39 
KDA ..... ........................ 30 Center Air .................... .. 39 
Billund Air Center ........ 31 Seandipol ..................... . 39 
Spartacus ................ .. .. 33 Business Flight Services " 39 
Skolen for civil Pilot- Stauning Aero Service " 39 

uddannelse .............. 38 Flyveskolerne ..... ... ........ 40 

Der oprettes løbende kurser. Undervisning 2 x ugentli_gl kl. 19-22. 
Samt s~ialkurser for A-teori !ør/søndag kl. 9-16. 

we·II train you ... 
like we train pilots 
for airlines and 
major helicopter 
operators 

38 

Ring for tilmelding/yderligere oplysninger. 

Skolen for civil , ~ U 
Pilot Uddannelse _;ec:;;.<;;:,;ng•n 

Roskilde Lufthavn - 4000 Roskilde. Tlf.: 42 39 16 30 Fax: 42 40 13 15 
- - --------- --- ---

SAS FLIGHT ACADEMV 
og 

Kawasaki recently chose Sierra Academy as their helicopter 
pilot training partner. Korean Air selected us to set up and oper
ate their ab init10 pi lot training center in the U.S. Fifty other air
lines and aviation operations from throughout the world have 
used our trainlng services. 

SKOLEN FOR LUFTFARTSUDDANNELSERNE 
uddanner 

We extend the same standards and career tra1rnng environ

TRAFIKFLYVERE 
Ring eller skriv efter uddannelsesprogram med nærmere oplysninger 

om optagelsesbelingelser, uddannelsesforløb, priser etc. 
hos: 

JA.I 
TRAFIKFLYVERSKOLEN/ FLIGHT ACADEMY 

DANISH AVIATION COLLEGE 

ment to you - and offer add1tional support serv
ices to help you, as an individual, succeed as a 
professional. 

Let us prove our value to you Phone. fax, or wnte for 
FREE COLOR CATALOG deta•hng our services In your 
spec1f1c area ol mterest - AIRPLANE PILOT or HELI
COPTER PILOT 

We w1II 1nclude 1nformation on Career Services/Job 
Placement Ass,stance, J-1 v,sas, Co'lege Degree 
options, Hous1ng. and Student Services 

SIERRA ACADEMV 
OF AERONAUTICS 

Lufthavnsvej 48, DK 4000 ROSKILDE 
CAPT JØRGEN ANDERSEN PHONE +45 4879 4525 
SCANDINAV AN REPRESENTATIVE FAX· +45 4879 8722 

Tel. +45 42 39 14 88 - Fax +45 42 39 13 12 
NELLERØDVEJ 22 , DK 3200 HELSINGE 

AIRLINE DISPATCHER AND AIRCRAFT MECHANIC COURSES ALSO AVAILABLE 

~SKOLEN FOR LUFTFARTSUDDANNELSERNE 
B+I og D teori, Flyveinstruktør, Flyveklarerer, Flyvetelefonistbevis 

Skolen tilbyder andre luftfartsuddannelser efter aftale 

D dagkursus starter i København og Billund 20. marts 1995 

B+I dagkursus starter i København og Billund 7. august 1995 

Flyveinstruktør-kursus, København, start 9. oktober 1995 
FAA Konvertering? - få dansk B+I, D teori i DK inden uddannelsen i USA 

Ring eller skriv efter det nye uddannelsesprogram for 1995! 

Luftfartsskolen BLL: Ellehammers Alle, 7190 BIiiund, tlf. 75 33 23 88, telefax 75 33 29 01 
Luftfartsskolen CPH: Hermodsgade 28, 2200 København N, tlf. 31 81 75 66, telefax 31 81 71 87 
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CESSNA SERVICE STATION 

1 O års erfaring som 
Danmarks Cessna Center 
Alt arbejde udføres 
til vore faste lave 
priser. - PRØV DET 
Cessna og Mooney 
RESERVEDELE 

suN - A,11 

s 
SUN AIR 

of 
SCANDINAVIA 

A/S 
Tel. (Denmark) 75331611 
Fax (Denmark) 75338618 
P.O. Box 40, 7190 Billund 

MOTORVÆRKSTED 

Vores motorværksted står 
klar til at udføre Deres 
Hotsection/Gearbox insp. 
på GARRETT motorer, 
samt P&WC PT6 og 
JT15 motorer. 

SCHEMPP-HIRTH: CIRRUS 75 
OY-XCZ, E6 sælges inkl. 

instrumenter og vogn. Vinder af 
DM Klubklasse 1994. 

CESSNA 177 RG CARDINAL 
IFR, R-NAV, GPS. Motor ca. 1180 

timer, propel O timer SMOH. Årgang 
19n, 148 KT 7000 ved 75% ydelse. 

Henv. Uffe Edslev. 
Tlf. 8616 8814 

Sak~ 

~ 
C-172F 1965 ~DKR.110.000 
TTSN 4770, ~T. NAV/COM 
PIPER COLT1961 VfR_DKR. 95.000 
TTSN 4139, TTSO 1600 (TBO 2400+EXT.) 
NEW PROP, NAV/COM (720 ch), AOF. 
KZ-111946 DKR. 99.000 
TTSN 7885, TTSO 485, NEW PROP. 
PIPER CU8 1974 YFR--DKR. 135.000 
TTSN 278, TTSO 278 (90 HK), NEW PROP 
NAV/COM (720 ch), (STARTER, HEATER) 
C-4141971 IFR DKR. 990.000 
TTSN 3600, TTSO I.Al, R/720.Conlll.mocl
eme IFR, aulopiot, trykcaooe, cU>seating. 
PA 28R-201T 1978 IFFL- DKR. 350.000 
TTSN 3517, TTSO 1870, Aulcpilot (areanav) 

mangler fly til kob og salg .. 
TLF/FAX + 45 98 24 41 59 

standard Libelle 
OY-MTX (73) årgang 1971 monteret 

1 med vand sælges fuldt instrumente-

Med venlig hilsen 

_&\ 
'VENTER~~ 

~ SCANDIPOL 
OVERFLADESPECIALISTER PA FLY, BADE, BILER ETC. 

Nu DISmlBUTØR FOR: ÅERO COSMETICS INC. 
HELT NYT MIWØRIGTIGT KONCEPT I FLY-RENGØRING OG 

BESKYTTELSE MED LANGTIDSVIRKNING AF ALLE 
OVERFLADER PÅ FLY M.M. 

PLEXUS: SIDSTE NYT I CLEANER MARKEDET. UDEN FOR AL TVIVL 
DET MEST EFFEKTIVE MIDDEL TIL RÅDIGHED I DAG. 

Sælges/bytttes. 
Tlf. 9714 23 83 

PA32R,300 
PIPER lANa (optr. underst.) 

Årg. 1976, salg 50%. l ret ind. faldskærm, barograf og 

\ 

lukket transportvogn. I flot stand. 
Kr. 99.500,-. 

BRUGES SOM RENSER OG BESKYTTER PÅ KLAR OG FARVET PLASTIK, 
VIRKER FANTASTlSK PÅ ACRYLRUDER OG VINDUER SAMT ANDET. 

VI ER EXPERTER PA MALING OG KEMI. 
RING ELLER FAX FOR YDERLIGERE OPL YSNINGERI 

Fly co. 1900 T, motor ny reno. 
co. 1600 tilbage, hjemh. EKRK. 

Henv. 75 36 73 35, Michael Fjord 
75 50 90 37, Søren Aabo '- Scandlpol, Heboltoft 53, 6950 Ringkøbing, Tlf. W 32 32 74 . Fax W 32 32 74 el. 32 52 01 22 

Henv. tlf. +45 33 12 87 66 

I 

\ Business Flight Services 
\ -stands for: 

\ High quality aircraft maintenance 

\Modification ~ 
Refurbishment 
T?aining 

Business Flight Services 
Sindal Airport - DK-9870 Sindal 

Telt. +45 98 93 62 22 - Fax +45 98 93 64 93 

BeeGhcraft Service Center 

MAR. 95 

Stauning Aero Serv·ice 
-tilbyder alle former for fly-vedligeholdelse, 
incl. struktur- og lærredsreparationer 
samt totalrenoveringer af fly på op til 5700 kg. MTOM. 

Ring 97 36 90 55 og få et prisoverslag eller tilbud ... 

~ S'lilUNiNB • 
~~V ill!RD !il!RV/1111 
Stauning Lufthavn - DK - 8900 Skjem - TIi. 97 36 90 55 - Fax 97 36 93 04 

God service og fornuftige priser til kvalitetsbevidste flyejere ... 

39 



LØSSALGSPRIS KR. 32 
11 2.01 (..1·300 0000094427 
FL.'··, · \i E \/ 1; 8 \··~ET S 8 I 8 LI O TE V. 

Postbesørget blad 0900 KHC 

Lær at flyve 
HER ER 
FLVVESKOLERNE 

.JCJ t·-.\·31 PUFVE.J 2BE, 

3500 \iÆF!.LØSE 

De anvendte bogstaver betyder uddannelse til: 
A=privatflyver-certifikat. B=lrafikflyvercertifikat af III klasse. D=trafikflyver
certifikat af I klasse. l=instrumentbevis. IFR=instrumentflyvning. 
VFR=sigtflyvning. PFT=periodisk flyvetræning. TWIN=tomotors. 
INT::intemationalt. NAT.=nationalt. nat-VFR=tilladelse til at flyve i mørke. 
FLT =flyvetelefonistbevis.AB-INmO=fra begyndelsen og frem til trafikflyver
certifikat på twin. INSTRUKTØR:flyveinstruktøruddannelse. OMSKO· 
LING:typeomskoling 

HOVEDSTADSOMRÅDET 
AIR GATE APS 
Lt.t1havnsvej 44, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, TH. 42 39 14 22 

Tønder Flyveplads 
6270 Tønder, TH. 74 72 26 55 

Alle certifikater, bannerslæb. 
Speciale: US konverteringer, teori 9 og 10. 
Teori: A/NVHF / IVHF I FLT. Individuel A-teori. 

HELIKOPTER-SERVICE A/S 
Luf1havnsvej 32, 4000 Roskilde, dl. 42 39 15 11 

A, B, AB-lnitio, Instruktør, Nat-VFR. omskoling 
jelhelikopter, PFT • A,B 

A/S HELIFUGHT DENMARK 
Lufthavnsvej 50 Roskilde Lulthavn 
4000 Roskilde, tlf. 42 39 00 11 

JYLLAND 
BILLUND AIR CENTER 

Box 6, Luf1havnsvej 43, 7190 Billund, TH. 75 33 89 07, 
Fax 75 35 39 66 

A, B, I, Twin, AB lnitio, Instruktør 
PFT. omskolinger, Teori A, Nalllnl-VHF 
US konverteringer 
Omskoling til bannerslæM:yslæb 
Basic Aerobalic, Speciale: Uddannelse til søfly 

KARLOG AIR A/S 
Sønderborg Lufthavn 
6400 Sønderborg 
111. 74 42 22 85, fax 74 42 90 85 

ALLERØD FL YVESKOLE A og B skoling på he5kopter, nat-VFR samt PFT på helikopter, B!lund. tlf. 75 3541 85 
omskoling til jelhelikopler incl jet fundamentalt. simuleret I-træning som Esbjerg Lli1havn, tlf. 75 16 05 85 Allerød Flyveplads, 3450 Allerød 

TH. 48 17 79 15, Fax 48 14 01 48 
A, I, Omskoling, PFT-A, L Teori A, lnt./Nal. VHF. 

CENTER AIR ApS 
Hangarvej A4, Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
TH. 42 39 08 07, fax 42 39 08 37 
Ringsted Flyveplads 
Odense Lufthavn 
A,B,l,Twin, instruktør. Kunstflyvning, halehjul, omskoling, PFT· 
A,B,I, Twin. Nat./lnt..YHF, FLT, morse. Teori : A 

COPENHAGEN AIRTAXI A/S 
Københavns Llllhavn Roskilde 
Lufthavnsvej 20, 4000 Roskilde 
Til.42391114, fax42391115 

A, B, I, Twin AB-INITIO, Instruktør, nat-VFR, Omskol·ng, PFT·A, B, 
I, Twin.Teori: A, B+I, D, NATnNT-VHF, FLT-bevis. 

Lolland Falster Airport, 4970 Rødby 
TH. 53 90 62 37, lax 53 90 66 72 
A, omskoling, PFT-A. Teori: A. 

DELTA FLY 
Hangaivej E 12, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf. 42 39 07 07, 

A, B, I, Twin VFRnFR, instruktør PFT, omskoling. Teori A/NVHF/ 
IVHF. 

FL YVETEORISKOLEN 
l.ufthavnsvej 50 
4000 Roskilde 
TIi. 42 3916 60, Fax 42 3916 50 

Teori: AA, en, D. 
Desuden kurser i High Level Meteorology, Jet Engine 
Fundamentals, konverteringskurser fra udenlandske certifikater, 
FLT kurser samt alle former for fora kel lige fagkurser tilrettelagt 
specielt i hvert enkelt tittælde. Alle kurser ti'rettelægges slort set 
over hele landet. 

IKAROS FLY ApS 
Hangaivej A 12, Roskilde Lulthavn 
4000 Roskilde, tlf 42 39 10 10, fax 42 39 05 15 
Teori· A, Bi I+ D gennem Skolen for Civil Pilotudd (CPU) 
Skole/PFT: A, B, I, D, lwin, turboprop, Instruktør, nal-VFR, 
omskoling, simulalor, bannerslæb. Speciale: US-konverteringer. 
Kommunikalion. Nal./lnl. VHF og morse. FLT gennem Skolen for 
CMI Pilotudd. 

integreret del af I-program på helikopter. Aarhus/Tirstrup, m. 86 36 39 85 

JETAIR FLIGHT ACADEMY 
Lufthavnsvej 50, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf. 42 39 15 55 
Fax 42 39 16 50 

Praktik: A, B, I, D, Twin, Instruktør, Turboprop/Jetskoling. Simulator, AB 
initiosamtPFT 
Teon: A, en, D (koncessionshaver en og D: FTS) 
Kommunikation: Nat.· VFH, lnt. VHF, FLT, 
Morse, Simulator 

SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
Roskdde lu11havn, 4000 Rosllilde 
TH.42391630, fax 42401315 

Teori: AA, en, D. (koncessionshaver en og D:CAT) 
Desuden kurser f High Level Meteorology, Jet Engine Fundamentals, 
Konverteringskurser I forb.m. udenlandske certifikater, Flyvetelefonist· 
bevis kurser, BL 9 og 10 teori. Human factors and limitations, PFT
kurser samt alle former for fagkurser. Undervisning primært 
klasseundervisning. Enkelt hold og specialkurser oprettes eller behov. 

SKOLEN FOR LUFTFARTSUDDANNELSERNE (SLU) 
Hermodsgade 28, 2200 Kobenhavn N, 
tlf. 31 817566 
Ellehammers Alki, 2. sal 
7190 Billund, tlf. 75 33 23 88 

Teori: Bil, D, FLT, flyveklarerer, flyveinstruktør• og konverteringskurser. 
Andre lufl!artsuddannelsertilJ,Jdes efter aftale ATS·, AFIS· og 
radarkurserm v. 
Terminer og betingelser som angivet i skolens undervisningsprogram. 

FYN 
BEL AIR 
Odense Lufthavn 34, 52700dense N, tlf. 64 89 1612 
Mobil 30 69 79 12 
Skoleflyvning til A, B og I samt omskoling og PFT. 
Teori til Asamt NATnNT-VHF og FLT. 

CENTER AIR 
Odense Lufthavn, Rosengården, 5270 Odense N, 111. 65 95 44 44 
A·skoling, A, PFT, 1-molors ornskoloing 

A, B, I. Twin, Instruktør, Teori A. PFT og 
typeuddannelser, lnt./Nal., VHF, FLT, Morse, Konverteringer 

A/S HELIFUGHT DENMARK 
Lufthavnsvej 35, Billund Lufthavn 
7190 Billund, tlf. 75 33 8911 
A og B skoling på helikopter, Nat.YFR samt PFT på helikopler, 
omskoling til jelhelikopter fnct. jet fundamental!, simuleret 
I-træning som inlegreret del af I-program på helikopter 

JETAIR FLIGHT ACADEMY 
Luftlavnsvej 35, Biffund Lutthavn. 7190 B lund 
TH. 75 35 40 09, fax 75 35 40 49 

Praktik: A, B, I, D, Twin, lnslruktor, Turboprop/Jelskoing 
Simulator. AB lnitio samt PFT Teori. A, en, D (koncessions• 
haver en og D:FTS 
Kommunikation: NAT, •VHF, lnt VHF, FLT. Morse, sfmulalor 

NORTH FL YING A/S 
Aalborg afd.: Aalborg Lulthavn, 
9400 Nr. Sundby, llf. 98 17 38 11 
Århus afd.: Århus Lutthavn, 
8560 Kolind. TH. 86 36 34 44 
A. B, I, Twin, PFT, nat-PFT, teori A. instruktør 
Turbo Prop Skoling 

SYGOS AIR 
Vamdrup Flyveplads, 6580 Vamdrup. 
111. 75 58 34 02 

Skoling til A samt PFT til A, omskoltng affe enmot019d!!,. 
Teori: A, Nat./lnl, VHF 

IBAINING CENTER WEST 
Stauning lu11havn 
6900 Skjern, tlf. 97 36 92 06 
Karup 
TH. 9710 12 66 
Skive Lufthavn 
Viborg Flyveplads 
Herning Flyveplads 

/ 

A, B, I, PFT bl alle cert. Twin, instruktør, Teori A, 
lnt./Nal -VHF. FLT bevis+ teknisk og praktisk 
undervisning på flere turbo og jel typer. 

I 
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OPDAG FEJLEN I TIDE 

Inspektions
billede af 
HP nozzle 
guide vanes. 

Inspektion af 
forbrændings
kammeret i en 
IAE V 2500 
flymotor 
med Olympus 
Boreskop. 

* Ingen uforudsete driftsstop 
* Ingen kostbar de-montering 
* Flere kan inspicere samtidig 
* Foto- og videodokumentation 

SPECIALISTER I INSPEKTION 

OLVMPU$~ 
~ 

INDUSTRIAL ( --\ 

Pov,h ~ 
lec "', 

FoviTech A/S 
Blokken 38 
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Flyforsikring 

Vælger De Codan som Velkommen hos 
samarbejdspartner Danmarks stærke 
inden for Fly-, Industri- forsikringspartner. 
og Erhvervsforsikring, 
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KORT 
SAGT 

STSO 
prøvefløjet 
Prototypen til det nye israel
ske forretningsfly ST50, som 
vi omtalte i februar-nummeret 
(s. 23), fløj første gang den 7. 
december. Den er bygget i 
USA af Cirrus Design Corp., 
der har konstrueret ST50, og 
skal efter ca. 50 timers prøve
flyvning overføres til Israel, 
hvor hovedparten af certifice
ri ngsp røverne skal foregå. 
Afprøvningen under erkendte 
isforhold vil dog ske i USA. 

lsraviation bygger endnu to 
produktionsprototyper, der 
skal medvirke ved certifice
ringsprøverne. Leverancerne 
af seriebyggede fly ventes på
begyndt i slutningen af 1996. 

Saab og 
Scania 
Bestyrelsen for Saab-Scania 
har besluttet at dele gruppen 
i to selskaber, Saab AB og 
Scania AB. 

Det "nye" Saab har et årligt 
salg på 4.900 mio. SEK og 
7.800 ansatte. Det har hoved
kontor i Linkaping og består 
af fem producerende selska
ber, Saab Military Aircraft, 
Saab Dynamics, Saab Trai
ning Systems, Saab Aircraft 
og Saab Combitech samt ser
viceselskabet Saab Partner. 

Scania AB (lastbiler og bus
ser) beskæftiger 20.400 og 
har en årlig omsætning på 
26.600 mio SEK. 

Både Saab og Scania er 
helejede datterselskaber af 
Investor, der også har interes
ser i virksomheder som Astra, 
STORA, Atlas Copco og SKF. 
Saab-Scanias nuværende 
50% andel i Saab Automobile 
AB overgår til Investor (de 
andre 50% ejes af General 
Motors). 
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Cirrus STSO 

Modelsiderne 
På grund af sygdom udgår 
modelsiderne desværre i 
dette nummer. 

Flere 
non-stop ruter 
SAS sommerprogram, der 
trådte i kraft den 26. marts, 
byder på flere direkte ruter 
ud af København, fx Dublin, 
der hidtil har været befløjet via 
Manchester. Ligeledes Lyon, 
der i et halvt år har været fløjet 
via Bruxelles. 

Moskva får to ugentlige di
rekte forbindelser fra Køben
havn. Ugens øvrige dage fly
ves via Stockholm. 

Der bliver også flere forbin
delser til Wien, Milano, Bruxel
les, Nice og Madrid, og på 
ruten til Prag indsættes Fok
ker F. 28 i stedet for Fokker 
50 - det betyder en halv times 
kortere rejsetid. 

SAS er tilbage på ruten Kø
benhavn-Chicago, der i et par 
år har været betjent i samar
bejdet med Austrian Airlines 
og med fly fra sidstnævnte. 
Sommerprogrammet betyder 
også et gensyn med SAS af
tenrute København-Newark, 
således at SAS i sommersæ
sonen fordobler sin kapacitet 
mellem København og New 
York. 

Holbæk 
privatiseret 
Holbæk Flyveklub og flysel
skabet I/S Air Holbæk har 
købt Holbæk flyveplads (Ny 
Hagested) af kommunen for 
206.000 kr. Baggrunden for 
handelen er, at det viste sig i 
strid med kommunefuldmag
ten at Holbæk kommune drev 
flyvepladsen sammen med et 
privat foretagende. 

For at sikre flyvepladsens 
beståen købte kommunen for 
to år siden et areal på 12 ha 
landbrugsjord, hvori flyveplad
sen indgik, for 555.000 kr., og 
den del af arealet, der ikke 
bruges til flyveplads, er nu 
udbudt til salg, så formentlig 
får kommunen alle sine penge 
hjem igen. 

Holbæk flyveplads har mil
jøgodkendelse til max. 1.800 
operationer årligt, heraf højst 
1.200 i juni, juli og august. 

I fjor var der i alt 992, og de 
tre nævnte sommermåneder 
tegnede sig for henholdsvis 
126, 298 og 130. De mindst 
travle måneder var marts med 
seks og december med otte 
operationer. 

Langt de fleste operationer 
fandt sted mellem kl. 7 og 19. 
Om aftenen, fra kl. 19 til kl. 22, 
må der være 180, men man 
nåede kun op på 60. Og der 
var slet ingen om natten ( kl. 
22 til kl. 7), hvor miljøgodken
delsen giver lov til 12 opera
tioner årligt. 

Ikke flere 
balloner 
Den 30. marts blev Royal Air 
Force Balloon Operations 
Squadron ophævet. Dens hi
storie kan føres tilbage til 
1879, da Roya l Engineers 
anskaffede det første britiske 
militærluftfartøj, ballonen PIO
NEER. 

Under Første Verdenskrig 
anvendtes balloner i stor ud
strækning til observation for 
artilleriet, under Anden Ver
denskrigs som spærreballo
ner. 

Siden 1941 har balloner 
været anvendt ved grundud
dannelsen af faldskærmssol
dater, men de afløses her af 
to Short Skyvan, indlejet fra 
en civil operatør. 

Concorde 
ophugget 
Den første Concorde er nu 
blevet ophugget. Det er byg
genr. 211 , F-BVFD, der i over 
12 år har stået parkeret på 
Charles de Gaulle lufthavnen 
ved Paris og har tjent som re
servede Is I everandø r til de 
øvrige Air France Concorder. 

F-BVFD blev leveret til Air 
France den 26. marts 1977, 
men taget ud af drift allerede 
den 27. maj 1982 med en 
flyvetid på kun 5.816 timer. 
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Lokomotiver 
med fly 
Antonov konstruktionsburea
uet i Ukraine har ikke blot kon
strueret det enorme fragtfly 
An-124-100 Ruslan - det dri
ver også fragtflyvning med ty
pen. Salgsrepræsentant for 
hele verden er det engelske 
Air Foyle, der for nylig stod for 
flytransport af to lokomotivka
rosserier (vægt 25 tons pr. 
stk.) fra Melbourne til Z0rich 
via Thailand og Bahrein. 

I 1993 fik ABB bestilling på 
33 lokomotiver til de indiske 
statsbaner. Karosserierne 
bygges af en ABB fabrik i 
Australien, men det elektriske 
udstyr og boggierne installe
res i Schweiz, hvorfra de fær
dige lokomotiver fortsætter 
rejsen til Indien, formentlig på 
egne hjul. 

Der skulle dog ikke være 
noget i vejen for at sende dem 
ad luftvejen. Air Foyle arran
gerede nemlig i juni i fjor trans
port fra Canada til Irland med 
en An-124 af et fuldt monteret 
3.200 hk diesellokomotiv - og 
det vejede 100 tons! 

Air Foyle blev oprettet i 
1978 og har hjemsted på Lu
ton lufthavn, nord for London. 
Udover fem An-124-100 dis
ponerer man over fly af typer
ne An-12, An-22 og li-76 samt 
ni BAe 146. 

SLV hædret 
Statens Luftfartsvæsen har 
fået den medalje, der blev 
indstiftet i anledning af ICAO's 
jubilæum i december i fjor, 
ICAO 50th Anniversary Medal 
of Honor. 

Den formelle overrækkelse 
blev foretaget af trafikminister 
Jan Trøjborg ved en højtide
lighed i Luftfartshuset i Kø
benhavn den 6. marts. På 
SLV's vegne kvitterede luft
fartsdirektør Val Eggers for 
medaljen. 

Til stede ved overrækkel
sen var bl.a. fhv. ambassadør 
Erling Kristiansen, der var 
medlem af den danske dele
gation til Chicago-konferen
cen i december 1944, hvor 
ICAO blev oprettet. 
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737 nr. 40 
Nr. 40 i rækken af fabriksnye 
Boeing 737 til Maersk Air blev 
afleveret fra fabrikken i Seattle 
den 21. februar ved middags
tid (lokal tid) og ankom til Ka
strup den følgende morgen. 

Flyet, der er indregistreret 
OY-MAS, vil blive indsat i fe
riechartermarkedet for dan
ske rejsearrangører. 

Endnu to 737-300 til Maersk 
Air vil blive leveret til efteråret. 

SAS lejer 
SAS har indgået aftale med 
Swissair om leje af indtil 11 
MD-81 i tre ellerfire år, og det 
første fly, OY-KIG, ex HB-ING 
skulle nu være leveret. I april 
kommer OY-KIH, ex HB-INH, 
i maj SE-DMZ, ex HB-INK, i 
juli OY-KII, ex HB-INI og i 
september SE-DMY, ex HB
INL. 

Ellehammers 
værksted 
Det er tanken, at Ellehammer
afdelingen på Flyvemuseet 
skal udbygges med en rekon
struktion af en del af opfinde
rens værksted. Til det formål 
søges ældre håndværktøj og 
værktøjsmaskiner, fx en dreje
bænk og en boremaskine, 
samt en filebænk. 

Kan du hjælpe, så ring til 
Center Mobilium, tlf. 75 35 32 
22. 

Center 
Mobilium 
Til og med den 7. april er mu
seerne i Center Mobilium åb
ne lørdag og søndag fra kl. 
10 til 16. 

Fra 8. april går man over til 
"sommerfartplanen". Til og 
med den 18. juni er der åbent 
alle ugens dage fra kl. 10 til 
16. 

I den egentlige sommer
sæson lukkes senere. 

Flere 
passagerer 
På ruten Sønderborg-Køben
havn var der i januar 20 % flere 
passagerer end i januar 1994, 
hovedsageligt erhvervsrej
sende. 

Cimber Air har kvitteret ved 
fra 28. marts (overgangen til 
sommerfartplan) at indsætte 
en ekstra morgenforbindelse 
Sønderborg-København (af
gang kl. 0730) og en ekstra 
aftenforbindelse København
Sønderborg (afgang kl. 1945). 

Sønderborg-ruten har der
med seks daglige afgange 
mandag-fredag . 

Montpellier
ruten 
Cimber Air genåbner den 13. 
maj sin sommerrute til Syd
frankrig og flyver hver lørdag 
til og med den 28. oktober en 
dobbelttur Sønderborg-Mont
pellier med ATR42. Flyvetiden 
er 3:20 timer og normalprisen 
for en enkelttur 2.400 kr. En 
pexbillet koster 3.000 kr. tur
retur, en apexbillet 2,.400 kr. 
tur- retur. 

Fartplanen er ti lrettelagt, 
så der er korrespondance 
med Cimber Air ruten Sønder
borg-København. 

Der kan nu også købes 
færdige pakkerejser til Syd
frankrig . De er tilrettelagt af 
Cimber Air's datterselskab 
Cimber Rejser, der tilbyder 
ophold i såvel hotel som 
lejlighed. 

SASog 
Kulturby 96 
SAS har indgået en sponsor
aftale med det københavnske 
arrangement Kulturby 96, der 
får flybilletter og hotelophold 
for sammenlagt 5 mio. kr. 
Desuden vil SAS reklamere 
for arrangementet gennem si
ne mere end 180 kontorer ver
den over, og det samme vil 
de 350 hoteller i Radisen SAS 
Hotels Worldwide kæden. 
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Eventyrpriser Hæder til Busi- Tyrkiske fly I øvrigt 
Igen i år har Danair eventyr- ness Flight ombygges 
priser i skolernes sommerfe-

Business Flight Services A/S Pemco World Air Services A/S Pemco har skrevet kontrakt 
rie, hvis der er to, der flyver 

i Sindal er blevet udpeget som i Kastrup Syd har skrevet kan- ned det canadiske First Air i 
sammen ud og hjem på en 

Service Center of the Year trakt med Turkish Airlines om Ottawa om ombygning af en 
dansk indenrigsrute. Så kos-

1994 af den amerikanske ombygning af tre af selska- Boeing 747-200 til combi. 
ter det - uanset rute - 395 kr. 

virksomhed Aviall/Dallas Air- bets Boeing 727-200 til fragtfly Arbejdet udføres af afdelin-
for en returbillet for en voksen, 

motive, der bl. a. overhaler og med en kapacitet på 12 stan- gen i Dothan, Alabama. 
195 kr. for et barn. 

reparerer Pratt& Whitney PT6 dard luftfragtcontainere. 
Det er en rabat, der kan 

og JTl5 motorer. Ombygningen af hvert fly OberstløjtnantB.G. Bag-
mærkes - ordinære returbil-

tager ca. 90 dage, og arbejdet ge, chef for Hærens Flyve-
letter for voksne koster 1.190 

på det første fly er formentlig tjeneste er pr. 1. februar ud-
kr., 1.360 kr. eller 1.410 kr., 

i gang, når dette nummer ud- nævnt til oberst og ansat 
afhængig af rejsens længde. Gratis frokost kommer. som chef for Sjællandske 

Billetten skal dog købes og 
Værdien af ordren er ca. Trænregiment. 

betales mindst syv dage før Biggin Hill Air Fair den 10. og 15 mio. kr,. 
afrejsen, og der kan ikke æn- 11. juni præges af fly fra den Norges Luftfartsvæsen 
dres på reservationen. tidligere Østblok. Der bliver fx 

Carla har modtaget en De Havil-
I fjor solgte Danair 32.400 opvisning medYak-50 og Yak- land Dash Eight til kalibre-

billetter til eventyrpris. heraf 52 fra Red Stars Race Team, har lukket ring af radionavigationshjæl-
alene 10.700 på Ålborg-ruten. MiG-15 og Su-27 Flanker, pemidler. 
På Karup-ruten var der salget men for at få så mange østfly Endelave er et populært mål 
5.900 og på Århus-ruten som muligt indbydes ejere og for flyvende turister og hobby- McDonne/1 Douglas C-17 
4.100, mens salget til et operatører af sådanne til at flyvere, og de har nydt godt af er nu i eskadrilletjeneste. 
decideret feriemål som Barn- komme. De garanteres slots Carla Gyllings restaurant lige Første enhed med Globe-
holm kun var 3.400. og skal ikke betale afgifter, ved flyvepladsen. master III er 17th Squa-

Rekordår 
ligesom arrangørerne byder Men nu er Carla gået på dron, 437th Airlift Wing, 
på gratis frokost til piloter og pension, så nu må sultne og Charleston, South Caroli-

i Maribo passagerer. tørstige flyvere ud at vandre na. Den har 12 fly og blev 
Tilmelding til Jock Mait- de ca. to km til kroen - eller de erklæret operationel den 

I fjor var der 13.362 operatio- lamd, tlf. 00 44 19 59 57 22 kan låne af de røde cykler med 17. januar. 14th Squadron i 
nerfra Lolland-Falster Airport, 77, fax 00 44 19 59 57 59 69. gule hjul. samme Wing, der hidtil har 
nok bedre kendt som Maribo. fløjet C-141 Starlifter, er i 
Det er stigning på 32,5% i Det sker i 1995 gang med at udskifte disse 
forhold til 1993 og man skal med C-17. 
helt tilbage til 1980 for at finde 9-15/4 Sun 'n Fun Fly-In, Lakeland, Florida 
tal af samme størrelse - da 6-9/4 AERO'95, Friedrichshafen Delta Airlines flyver fra 
var der 14 .. 362 operationer. 7/5 Flyvestationsdag, FSN Vandel maj to gange om dagen fra 

Skoleflyvningen er steget 9-11/5 European Business Airshow, Munchen København til USA, hen-
med hele 183,5% til 2.642 13-14/5 Lappeenranta International Airshow '95, Finland holdsvis New York og Atlan-
operationer, rundflyvningen 13-14/5 Fighter Meet 95, North Weald (ved London) ta, i begge tilfælde via Ham-
med 62% til 1.644. Til gen- 21/5 Åbent hus, FSN Karup burg. 
gæld gik den indenlandske 27/5 Trade-A-Plane, Vamdrup 
taxaflyvning 1 O % tilbage; der 9-11/6 KZ rallye, Stauning Air Malta begynder 11. 
blev kun registreret 114 ope- 10/6 Flygvapnets Huvudflygdag, Soderhamn april rutetrafik på Køben-
rationer - plus 22 til udlandet. 10-11/6 Biggin Hill Internat. Air Fair (ved London) havn. 

Maribo havde 896 besøg 11-18/6 Paris Air Show 
fra udlandet (plus 71,6%), 17-18/6 Memorial Air Show, Roudnice, Tjekkiet Henning Julin, SAS' stati-
isærtyskere, der kom pga. den 30(6-2/7 PFA Air Rally, Cranfield, England onschef i Ålborg, skal fra 
billige benzin, og det resulte- 27/7-2/8 EAA Fly-In, Oshkosh, Wisconsin 1. juli være direktør for Ål-

r 
rede i et salg på godt 36.000 5/8 Flygvapnet 50 år i Ångelholm borg zoologiske have. 
liter ekstra, siger flyveplads- 6/8 Landssvæveflyvedag 

I. leder Bøje Hansen til Lolland- 9-13/8 Airshow Canada, Abbottsford McDonne/1 Douglas MD 
Falsters Folketidende. 27/8 Flyvningens Dag, Roskilde 630N fløj første gang den 

Private indenlandske flyv- 5-8/9 Business & General Aviation Exhibition, 22. november. Det er en 
ninger steg med 7,6%, fald- North Weald, London "strakt'' udgave af NOTAR 
skærmsflyvningerne med 9/9 Thisted lufthavns 25-års jubilæumsstævne helikopteren MD 520N. 
2,2% til 476. Næsten en fjer- 13-17/9 Aerosalon, Prag Den har seksbladet rotor, 
dedel af operationerne, helt 19-22/9 Helitech, Redhill (ved London) en 650 hk Allison 250-C30 
nøjagtigt 2.998, var med svæ- 27-29/9 National Business Aviation Airshow, Las Vegas, USA motor og plads til 7-8 per-
vefly, en fremgang på 2.998. 12-16/11 Dubai Airshow 95 soner. Air Alpha har tegnet 

Endelig var der 154 mili- Supplerende oplysninger modtages meget gerne på option på en til levering i 
tærflyvninger. tlf. 31 35 45 00 (hele døgnet - der er telefonsvarer) 1996. 
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Hvad er et UL-fly? 
UL står for ultralet, men hvad 
vil det sige? Og hvad er for
skellen på et ultralet og et mi
krolet fly? 

Det sidste spørgsmål er 
nemt besvaret - der er ingen! 
Det er et spørgsmål om ter
minologi - nogle siger det ene, 
nogle det andet. Eller rettere 
sagde, for mikrolet er på vej 
ud. I Danmark bruges udtryk
ket ultralet af såvel myndig
heder som organisationer, og 
sådan er det nu i de fleste 
lande. 

Og hvad er så definitionen 
på et ultralet fly? Det varierer 
lidt fra land til land. I Danmark 
må tornvægten for et ensæ
det UL-fly ikke overstige 150 
kg, for et tosædet 175 kg (der 
tillades ikke UL-fly til flere end 
to personer), og den størst 
tilladte brændstofbeholdning 
er 20 liter. Endvidere må vin
gebelastningen ved startvægt 
ikke overstige 22 kg/m2, og 
stallhastigheden må højst væ
re 45 km/t. 

Flyvning med UL-fly er 
behæftet med en del restrik
tioner. Der må kun flyves om 
dagen (fra solopgang til sol
nedgang) og ikke flyves over 
tæt bebyggede områder, 
flyvehøjden skal ligge mellem 
500 og 3.000 fod og sigtbar
heden skal være mindst 5 km. 

Der kræves særligt UL-cer
tifikat. 
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Eget register 
Statens Luftfartsvæsen (SLV) 
har uddelegeret en stor del af 
tilsynet med UL-flyvningen til 
DULFU, Dansk UL-Flyver Uni
on, nok i endnu større grad 
end tilfældet er med svæve
flyvningen. 

Den helt overvejende del 
af de ultralette fly i Danmark 
er således slet ikke registreret 
i SLV! 

DULFU fører et register 
over fly, tilknyttet unionens 
klubber. Det er ikke så detal
jeret som SLV's registre over 
fly, fx indeholder det ikke regi
streringsdato og fabrikations
nummer. 

Det er opdelt i tre klasser. 
Fly, hvis registreringsbeteg
nelse begynder med 8-, er 
vægtskiftestyrede fly, dvs. at 
styringen foregår ved at pilo-

Fox C22 med en Rotax 462 motor på 47 hk. 
(Foto: Boe Nielsen) 

UL Rans Coyote li. Fotogra
feret pa Padborg Flyveplads. 

(Foto: Knud Larsen) 

ten med en styrebøjle forsky
der tyngdepunktet under vin
gen. 

Fly med 9- foran løbenum
meret er rorstyrede fly, dvs. 
at de styres med pind og 
pedaler som almindelige fly. 

Rotorfly (autogyroer) har 
numre, der begynder med 10-. 
De kaldes ofte, men fejlagtigt 
for gyrokoptere. 

Hvorfor begynder klasse
inddelingen med 8? 

Godt spørgsmål, som man 
siger, når man ikke ved, hvad 
man skal svare. Vi lader det 
gå videre til vore læsere 

I DU LFU-registrerings
mærket indgår ikke bogsta
verne OY- eller anden natio
nalitetsbetegnelse -det er nok 
fordi UL-flyene normalt holder 
sig inden for landets grænser. 

Men der findes UL-fly med 
OY-, for man kan godt få et 
UL-fly registreret hos SLV, 
men det er der indtil nu ikke 
ret mange, der har gjort brug 
af; nok mest personer, hvis fly 
ligger lige på kanten af vægt
grænsen. 

Der var pr. 7. februar opta
get 187 fly i DULFU's register, 
alle med støjcertifikat, nemlig 
79vægtskiftestyrede, 101 ror
styrede og 7 rotorfly. 
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UL-fly på dansk register 
pr. 7.2.1995 
Nr. Flytype Klub Ejer 

Vægtskiftestyrede fly: 

8-2 Typhoon Ultra Sport UFIK Mario vonAspern 
8-7 Striker-Manair S0H0 Chr. Svarregård 
8-20 Flixiform/Striker UFIK Risto Hansen 
8-25 Typhoon/Trifun UFIK Dieter G.Petersen 
8-27 Puma Sprint 25 ÅRUT Eddy K.Severinsen 
8-32 Hiway Skymaster ULTP Jens Kragskov 
8-33 Solar Wing-Taifun 330 ÅRUT Steen Petersen BUF1 (Foto: Knud Larsen) 
8-34 Puma Sprint ULTR Thomas Søsted 
8-35 Firebird Sierra-Airpl. NULF Finn Dyrnø 8-144 PumaSprint25 THYS Jens Møller Poulsen 
8-39 Striker-Mainair FYNS Chr. Hansen 8-145 JTM Chaser S ÅRUT Peter Bilde 
8-41 PumaSpril)t SØHØ Finn Søndergaard 8-147 JTM 110SX NULF Lars Severinsen 
8-42 Gemini Flash ULFL Iver Gaarsted 8-148 Pegasus XL THYS Kaj Kirk 
8-48 Puma Sprint NULF Søren Bæk 8-149 Magic4 ÅRUT Christian Joe Jacobsen 
8-50 Striker-Air Play 1 svsu Jan Larsen 8-150 Pegasus Quasar HUFK Arne Maaholm 
8-53 Puma Sprint 25 SØHØ Bo R.Zacho 8-152 Pegasus XL SVSU Hejne V. Balle 
8-56 RavenT15 SYDJ Hans N. Bruunsgaard 8-153 Raven SØHØ Gert Sørensen 
8-59 Raven-2s ARRO JørgenT. Mortensen 8-154 Pegasus Q HUFK PoulThorlacius-Ussing 
8-60 Demon-JTM 15 ARRO JørgenT. Mortensen 8-156 JTM Chaser S ULFL Ivar Gaardsted 
8-66 Alpha-JTMA 130XL ARRO Per Johansen 8-157 Pegasus Quasar svsu Johnni Gray Dufour 
8-69 Typhoon S4 Tri-Fun 1 s UFIK Martin Larsen 8-158 Deltalet Record M D 20 ULTR Knud Overgaard 
8-71 Striker Air Play 1 s HUFK Henning Vester 8-159 La Mouette Chronos 16 SØHØ Anton Bøgh 
8-72 Pegasus XL svsu Heinz Rothe 8-160 LaMouette NULF Aase N. V. Olsen 
8-79 Flash 2 PL 2s HOIZ Poul Lending 8-161 PAIAero SØHØ Finn Søndergaard 
8-81 Aerial Arts JTM 130sx ULTR Preben Jensen 8-162 JTM SparTo ÅRUT Jim Pedersen 
8-82 Aerial Arts Winder-JTM 1 s ÅRUT Eddy K.Severinsen 8-163 Pegasus Q Mk.2 HUFK Steen Hansen 
8-83 Flexving Raven SØHØ Egon Bech 8-164 La Mouette SØHØ John Nielsen 
8-84 AerialArts 110LX-JTM 1s ARRO Lars Peter Bøgner 8-165 AerialArts/JTM UFIK Preben Laursen 
8-86 PegasusQ NULF Hasse Pedersen 
8-87 Aerial Arts 130 SX ULTR Peter Hasselmann 

I 
8-88 AerialArts SX110-JTM ULTR Per Rassing Pedersen Rorstyrede fly: 
8-90 AA 110 Chaser J FTHY Jørgen Førby 

9-4 Dragon D 150 FYNS KlausAndersen 
I 8-91 Pegasus XL THYS Andreas Nielsen 

9-5 Sirocco HERU AlfVoulund 

t 
8-93 TyphoonTH NUFK Børge Gandrup 

9-6 Dragon D150-M2 FYNS Jan Knoldsborg 
8-94 Aerial Arts Power W. SYDJ Bernhard Brunsgaard 

Andersen 

• 
8-96 TyphoonS4 UFIK Ultrafik Flyveklub 

9-21 Quicksilver MX 2 HERU Rene Van den Berg 
8-98 Pegasus XL Skyma ARRO Leo Lykke Sørensen 

9-23 Quicksilver MX li UFIK Per Petersen 

I 8-100 Chaser 11 0 SX JTM SYDJ Bernhard Brunsgaard 
9-24 Dragon D150-M1 HERU Charlotte Mikkelsen 

8-101 Medway 11OSXIJTM ULTR Thomas Sø sted 
I 8-107 Pegasus XL NULF Preben Kjeldsen 

9-25 Flight Star HADS Finn Schultz Pedersen 

I 9-30 Flight Star HADS Hans Uwe Schmidt 
8-108 Airwave Magic III ULFL Lars Kruse Jensen 

9-33 Sherpa li TOLS Poul Nørgård 
8-111 Pegasus XL NULF Verner Larsen 

' 
8-113 Pegasus XL VRÅU Henning Ravnkilde 

9-35 BUF1 KRPA Chr. Holst 
~ 

8-117 Pegasus XL NAKS Poul Caff Pedersen 
8-119 Pegasus XL SØHØ Claus R. Zacho Klubben Albatros' skolefly, en Skywalker med en 52 hk 
8-120 Pegasus XL GØRL Ib Nielsen Rotax 503 motor. I baggrunden en Rans S-6. (Foto: Boe Nielsen) 
8-121 Pegasus XL NULF Henrik Steensen 
8-122 Pegasus XL HUFK Klaus Sjolte Vester 
8-123 Pegasus XL svsu Jørgen Eldrup 
8-126 Pegesus XL HUFK Peter Vincentz 
8-127 JTM SPAR 2 SYDJ Poul Brunsgaard 
8-129 Puma Sprint VRÅU Jørn Bjerregård 
8-130 Aerial Arts JTM ULTR Gorm D. Christensen 
8-134 Spar 2 JTM SYDJ Michael Kallesen 
8-135 Raven NULF Børge Lykkegård 
8-137 PegasusAir Play SØHØ Lars Juul Frandsen 
8-138 JTM VRÅU Evald Hove 
8-140 JTM 130 SX ÅRUT Lars Kjær 
8-142 Pegasus Q ULTR Hanne Randrup 
8-143 PegasusQ THYS Knud Erik Brixsen 
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Rans S-12ES med en 64 hk Rotax 582 motor. (Foto: Boe Nielsen) UL 9-166 Shadow fotograferet i Roskilde. (Foto: Knud Larsen) 

9-36 Quicksilver MX li UFIK Richart Nilsen 9-110 Flight Star SØHØ Bent Bruun Nielsen 
9-37 FoxC22 FALB Poul Andersen 9-113 RANSS-12E ØLUL Per N. Nielsen 
9-39 Quicksilver MX I UFIK Hans Peder Bendix 9-116 RANSS-7E UNUL Frederik Frost 

Larsen 9-119 Bobcat Special HERU Erik Hansen 
9-40 FoxC22 HBRO Ejnar Rask 9-124 RANS S-12ES KRPA Svend Lykke Andersen 
9-41 FoxC22 NULF Christian Klitgaard 9-125 Fox C22 AERO SYDJ Ebbe T. Larsen 
9-42 FoxC22 KRPA Finn Andresen 9-127 RANS S-6E Coyote li THYS Thomas Lynge 
9-43 FoxC22 HERU Dan Svendsen 9-129 RANSS-12E OLUL Tommy E. Vang 
9-44 Flight Star SØHØ Henning Danielsen 9-130 RANS S-12ES FALB Bjarne Mouritsen 
9-45 Challenger li SYDJ TageVestergard Nielsen 9-131 RANS S-6ES Coyote li KRPA Jørgen Gram 
9-46 Flight Star SYDJ Helge Madsen 9-132 Mosler N3-2 Pup OJFK Per Olsen 
9-47 Skywalker li FYNS Peter Maarssø 9-133 RANSS-12ES svsu Poul-Erik Mortensen 
9-49 FoxC22 NRFU Oliver Morgan 9-134 RANSS-12ES FALB Jan Nielsen 
9-52 FoxC22 BUFL Niels W. Svendsen 9-135 C 22 Hero HOIZ Søren Jacobsen 
9-53 FoxC22 UFIK Carl Peter Lauridsen 9-136 RANSS-12ES FALB Kim Hansen 
9-54 Albatros FALB Jan Nielsen 9-139 RANSS-12E UFIK Jan Larsen 
9-55 Albatros li FALB Freddy Adelvard 9-140 Explorer UNUL HenrikLund 
9-56 Quicksilver GT 400 FALB Johnny A. B. Larsen 9-142 RANSS-12ES UNUL Jens Steen 
9-57 FoxC22 HBRO Ole Bjerre 9-143 RANS5-12ES FLTO Hans Jensen 
9-58 FoxC22 HERU ErikHansen 9-146 Cuby li GØRL Evald L. Bank 
9-61 FoxC22 GØRL Eskild Wittrock 9-149 Fox C22 Aero HADS August Bruhn 
9-62 Quicksilver MX2hp UFIK PerWilken 9-150 RANSS-12ES UNUL Gorm Hansen 
9-64 Flight Star HADS Leif Bramming 9-152 RANSS-12ES HOIZ Jens Petter Hermansen 
9-65 Spectrum SX 550 GØRL Evald L. Bank 9-154 Fox C22 Aero GØRL Erik B. Østergaard 
9-66 FoxC22 HJUL Bo Paarup-Laursen 9-155 Challenger li ØLUL Niels Bock 
9-68 FoxC22 HBRO Jytte Pedersen 9-157 RANS5-12ES UFIK JensOlsen 
9-70 Challenger li HERU Thorkild Pedersen 9-158 RANS5-12ES UNUL VagnLarsen 
9-72 Challenger li ØJFK Viggo J0rgensen 9-15g Cuby li UNUL Flemming Jacobsen 
9-73 FoxC22 SYDJ Ebbe Trabjerg-Larsen 9-160 Fox C22 Aero HADS John Kjær 
9-74 FoxC22 NUFK Svend E. Svendsen 
9-76 FoxC22 ØLUL Bo Danielsen 
9-81 RANS S-6E Coyote li VRÅU Jørn Bjerregård Den første danske Epervier ved ankomsten til Roskilde Lufthavn 

9-82 Skywalker li FULF KnudJepsen den 18. august 1992. Den flyver nu under "Experimental"-ord-

9-83 RANS S-6E Coyote li KRPA Ralph List Jensen ningen. (Foto: Knud Larsen) 
9-84 Challenger li KRPA Pers. Lind 
9-89 RANS S-6E Coyote li SØHØ Kim Breinbjerg 
9-90 Spectrum RX 550E UNUL Bo Eriksen t 9-91 RANS S-6E Coyote li HJUL Carl Holmberg Jensen 
9-94 CZ ULF 1 FULF Christian Zøylner 
9-96 RANS S-6E Coyote li FALB Keld Stenlien Hansen 
9-97 Skywalker li FYNS Fyns Flyveklub 
9-99 RANS S-6E Coyote li HERU John B. Jensen 
9-100 Stratos 300 NUFK Henrik Fleischer 
9-101 RANS S-6 ES UNUL Frank Aagaard 
9-102 RANS S-6E Coyote li HERU Peder T. Trærup 
9-104 RANS 5-6E Coyote li FALB Viktor Jerlsen 
9-106 Skywalker NAKS Niels Hejlesen 
9-107 RANS S-7E ØJFK Olav Nielsen 
9-109 Skywalker li FALB Bjarne Mouritsen 
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9-162 Z-Max GLOB Albert Svendsson 
9-163 Fox C22 Aero HERU Torben C. Larsen 
9-164 RANS S-6ES Coyote li HERU Brian Støttrup 
9-165 Z-Max 1300 UNUL Carl Erik Garvet 
9-167 Challenger li TOLS Jan Klarborg 
9-168 RANS S-12ES NULF Ib Hauge Sørensen 
9-171 C 22 Aero KRPA Finn Andersen 
9-173 RANS S-6ES Coyote li KRPA Tage Rosenkilde 
9-175 N3 Pup FALB Freddy Adelvard 
9-177 ShadowC-DD HBRO Lasse Lykke Espersen 
9-178 Challenger li UFIK John Carlsen 
9-180 Fox C22 Hero HADS Finn Rune Jensen 
9-181 RANSS-12ES UNUL Torsten Jacobsen 

Rotorfly: 

10-3 AirCommand ÅRUT Flemming Petersen 
10-4 Humlan Gyroplan SØHØ Ivan Tuelstrup 
10-12 AirCommand ÅRUT Philip Nathansen 
10-14 Tornado li Rotax912 UNUL Henrik Lund Pedersen 
10-15 AirCommander FALB Erling Nielsen 
10-16 Air Command li RFKL Brian Mollerup 

Sørensen 
10-18 PLAirCommand RFKL Steen Block Poulsen 

Klubber under 
Dansk UL-Flyver Union (DULFU) 
ARRO 
BORN 
BULF 
DMUK 
FALB 
FLTO 
FULF 
FYNS 
GLOS 
GØRL 
HADS 
HBRO 
HERU 
HJUL 
HOIZ 
HUFK 
KRPA 
NAKS 
NRFU 
NUFK 
NULF 
.RFKL 

SNIT 
svsu 
SYDJ 
SØHØ 
THYS 
TOLS 
ULFL 
UFIK 
ULTR 
UNUL 
VRÅU 
ØJFK 
ØLUL 
ÅRUT 
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Arrow (Nordsjælland) 
Bornholms UL-flyveklub 
Holbæk UL-flyveklub 
Dan-Max ultralet Klub (Tåstrup) 
Flyveklubben Albatros (Måløv) 
Flyveklubben Take-Off (Fyn) 
Flyveklubben Ulf (Lystrup) 
Fyns Flyveklubs UL-afd. 
Flyveklubben Globetrotter (Nordsjælland) 
Gørlev UL-klub 
Haderslev UL-klub 
Hobro UL-klub 
Herning UL-flyveklub 
Hjarnø UL-gruppe 
Horizon Air (Fyn) 
Hillerød Ultraflyveklub 
Kruså-Padborg Flyveklub 
Nakskov UL-flyveklub 
Nr. Felding UL-flyveklub 
Nordsjællands UL-flyveklub 
Nordjyllands UL-flyveklub 
Rotor Flyveklubben (landsdækkende) 
Snitter Flyers (Sunds) 
Sydvestsjællands UL-klub 
Sydjysk UL-klub 
Søhøjlandets UL-klub 
Thy Spacegliders 
Tolstrup UL-flyveklub 
UL-Flyers (Randers) 
Ultrafik (Ringsted) 
Ultraliten (Hadsten) 
Undløse Flyveklub 
Vrå UL-klub 
Østjysk Flyveklub 
Ølgod Flyveklubs UL-afd. 
Århus Ultra Team 

Rans S-12ES før montering af kåbe. 
(Foto: Boe Nielsen) 

Skal du landetrundt 
så brug -~~ 

KDA's Airfield Manual! Lufthavnsvej 28 . 4000 Roskilde 
Tll.42390811 

~ ... 
,a 
E 
C 
,a .,, 
C. 

-2 
Lige til at gå til 

Industri & Sø 
Borupvang 4 
2750 Ballerup 
44 68 33 11 
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Tiden må være inde 
til at integrere UL-uddannelsen 
UL-certifikatet bør være 1. trin i en pilotuddanne/se, der kan stå alene - eller være første trin på en 
videregående uddannelse 

Af redaktør, fhv. kaptajn af res. i Flyvevåbnet 
Jørgen Christensen 

Med baggrund i de velordnede organisatoriske og uddannel
sesmæssige forhold, der efter de seneste års udvikling i dag 
præger flyvning med ultralette fly (UL-fly) vil det være naturligt 
at inddrage uddannelsen til UL-certifikat i den samlede pilotud
dannelse, således at UL-certifikatet anerkendes og autoriseres 
som 1. trin i pilotuddannelsen. 

Den bør således kunne stå alene som den endelige flyver
uddannelse eller kunne udbygges med uddannelse til A-certifikat, 
B- og så fremdeles med ensartede og individuelt fastsatte 
udøvelsesmuligheder og -begrænsninger analoge med dem, 
der gælder de øvrige certifikater. 

Det synspunkt, som bør lægges til grund for tilrettelæggelsen 
af uddannelsen til UL-certifikat, er, at flyvning med ultralette 
luftfartøjer, som er bygget og vedligeholdes efter regler, fastsat 
af Statens Luftfartsvæsen, SLV, foregår og udføres helt i tråd 
med de gældende bestemmelser for flyvning, som foregår med 
større motordrevne fly og derfor bør anerkendes som en inte
greret del af almenflyvningen, General Aviation. 

Det har allerede længe været et eksamenskrav, at pilotud
dannelsen inden for UL-flyvningen stiller som mindstekrav, at 
prøven i faget »Love og bestemmelser« er SLV's prøve til A
certifikat. Som næste trin er hele teoriprøven til A-certifikat frem
met til obligatorisk prøve for UL-uddannelsen. 

Dette sidste til trods for, at fag som flyvelære, navigation 
samt aeroplan- og motorlære i helt utilstrækkeligt omfang 
dækker det teoretiske og praktiske pensum i pilotuddannelsen 
til ultralet flyvning. 

Bl.a. kan i flæng nævnes, at ingen ultralette fly efter de gæl
dende regler kan bære det udstyr til radionavigation, som er 
obligatorisk til A-fly samt at de helt afvigende fly- og motorkon
struktioner, som er gængse for UL-fly overhovedet ikke omtales 
i forbindelse med A-teorien, ligesom der ikke stilles spørgsmål 
om disse specifikke konstruktioner. 

Mit forslag til autorisation af uddannelsen til UL-pilot som 1. 
trin i en integreret pilotuddannelse omfatter - kort skitseret føl
gende 

1. Medical: Samme krav som til A-certifikat 
2. Teori 
Love og bestemmelser: Samme som til A-certifikat. 
Meteorologi: Samme som til A-certifikat. 
Aerodynamik og flyvelære: Aerodynamik: Samme som til 

A-certifikat 
Flyvelære tilpasset flyvning med 
UL-fly (vægtskifte- og rorstyrede) 

Navigation: Terrestrisk og bestiknavigation 
samt VHF/DF 

Aeroplan- og motorlære Tilpasset de UL-fly, som den 
pågældende flyveskole hhv. 
flyveklub underviser på. 
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lcarus C-22 (Foto: Aa-N) 

Som minimum skal bestået prøve til nationalt VHF-Telefoni
bevis være obligatorisk til UL-certifikat. 

De gældende begrænsninger med hensyn til rækkevidde, 
tophøjde, og fuldvægt forudsattes opretholdt uden ændringer, 
således at de nuværende rammer for UL-flyvningen videreføres 
uændret. Ligeledes mindstekravet på 25 timer som betingelse 
for passagertilladelse. 

Kravene til den praktiske flyveundervisning bør i sammen
hæng med de udvidede krav til teoriundervisningen skærpes, 
således, at der kræves 25 timers undervisning, hvoraf mindst 
18 timer skal udføres som soloflyvning. 

Med bestået certifikatprøves teoretiske og praktiske del kan 
indehaveren af UL-certifikat udføre flyvning som angivet i 
gældende BL. 

Kravene til udvidelse af UL-certifikat til A-certifikat bør herefter 
omfatte 

- 250 timer som fartøjsfører 
- min. 20 timer inden for seneste 12 måneder 

Teori: 

Navigation: 
Flyvelære: 
Aeroplan- og motorlære: 

Fuldt pensum til A-certifikat 
Fuldt pensum til A-certifikat. 
Fuldt pensum til A-certifikat. 

Undervisning i praktisk flyvning minimum 15 timer, hvoraf 
mindst 1 O timer skal være soloflyvning. 

Med en flyveuddannelse, som autoriserer UL-certifikat som 
integreret led i den samlede pilotuddannelse kan gennemføres 
en forenkling og lettere overskuelig styring af almenflyvningen. 

Samtidig ved, at der åbnes adgang for indehavere af UL
certifikat til at gennemgå omskoling til A-certifikat som en øko
nomisk set lettere overkommelig overbygning på UL-certifikatet, 
muliggøres rekruttering af de bedste UL-piloter til A-pilot- og 
videregående pilot-uddannelser. 

Ovennævnte forslag skal opfattes som rent skitsemæssigt, 
og vil selvsagt indebære indgående overvejelser. 

Det bemærkes, at svæveflyvning og flyvning med motor
svævefly fremdeles bør reguleres i overensstemmelse med de 
nuværende regelsæt. • 
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Danske fly til eftersyn i polsk hangar 
Nej, det er ikke et udslag af 
den politiske opblødning i Øst. 
der har ført vore fly til Polen, 
men det faktum, at på Flyve
station Værløse holder Flyma
terielværkstedet for helikop
tere (FVK-H) til i en hangar, 
som den tyske besættelses
magt hentede i Polen i 1942 . 

Hangaren, der i Værløse 
har fået nummeret 7, er 47 m 
bred, 37 m dyb og 12,5 m høj. 
Hvordan transporten foregik, 
vides ikke, men hangaren blev 
genopført på et stykke jord, 
der ligger vest for Gammel
vad Bro. I øvrigt ikke i Værlø
se - det stykke jord, den er 
opført på, hører til Ballerup 
kommune. 

I denne hangar blev de 
tyske flys kanoner indskudt, 
idet der bag hangaren blev 
anlagt en skydebane. Flyene 
stod inde i hangaren og skød 
ud gennem en lille port i 
bagvæggen. I hangaren var 
der installeret flere elektriske 
kontroltavler til overvågning af 
skydebanens installationer. 

Efter Anden Verdenskrig 
blev hangaren benyttet af 
Flyvematerieltjenesten som 
depothangar. Her afleveredes 
fly, der skulle til stort eftersyn 
på Hovedværksted Værløse, 
og når de var færdige fra 
hovedværkstedet, kom de 
tilbage til depothangaren, blev 
gjort flyveklare og afleveret til 
de flyvende enheder. Det var 
også her, man undersøgte de 
to polske MiG-15, der midt i 
1950'erne landede på Born
holm. 

I 1956 begyndte man at 
foretage eftersyn og repara
tioner af fly i Hangar 7. Det 
var året, hvor Eskadrille 721 
flyttede fra Kastrup til Værlø
se. Samme år blev dens vest
lige sidebygning bygget om. 

Til at begynde med blev der 
lavet eftersyn på Catalina og 
C-47, men i 1965 begyndte 
vedligeholdelsen af helikopte
re, idet S-61 dokken blev 
oprettet i hangarens sydøstli
ge hjørne. 

Under en storm sidst i tres-
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Tekst: seniorsergent Erik Thorsen 

Hangar 7 og skydebanen før ombygningen. 
Foran hangaren ses en F-104 og en Cessna 150 fra FLV Spe
cialskole. (Foto: FSN VÆR fototjeneste) 

serne blæste store dele af 
taget af, hvorefter man under 
den efterfølgende reparation 
fjernede alt gammelt tagpap 
og lagde nyt på. Der var så 
mange lag tagpap, at man 
måtte undre sig over, at 
tagkonstruktionen i det hele 

taget kunne bære vægten af 
det. 

Senere blev hangaren 
hjemsted for Hughes 500 og i 
1975 også for C-130 Hercu
les. Hertil var den dog ikke helt 
stor nok, så flyet måtte holde 
med halen uden for. 

Hangar 7 efter ombygningen med den nye port. 
(Foto: Allan Kristiansen) 

I 1980 begyndte man at 
foretage eftersyn på Lynx i 
Hangar 7. 

Efterhånden var hanga
rens porte blevet i en meget 
ringe forfatning. De hang tit 
fast og var utætte, og derfor 
blev de i 1994 udskiftet med 
en ny og bedre type. 

Ved ombygningen fandt 
man formentlig bevis på, at 
hangaren har en polsk forhi
storie - men det er gået tabt. 

Den nye port skulle nemlig 
være højere end den oprin
delige, og på nogle af de 
skinner, porten kørte på, der 
af den grund måtte fjernes, 
var der en uforståelig tekst 
men ved en fejltagelse blev 
de skrottet, inden en sprog
kyndig havde fået set nærme
re på dem. 
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VM under the Long White Cloud 
VM 95 på New Zealand blev lige så fyldt med dramatik, som mange havde forudset 

Tekst og foto: Erik Berg 

- It is all for tun. Således ind
leder Bob Henderson, konkur
rencelederen ved verdens
mesterskabet i svæveflyvning 
i Omarama, New Zealand - til 
daglig Wing Commander i 
RNZAF - VM briefingen nyt
årsdag 1995. En detaljeret 
briefing bla. om risikoen ved 
at flyve konkurrenceflyvning 
på topplan under de vanske
lige og uforudsigelige NZ'ske 
vejrforhold afsluttes med et 
Fly safe and safe landings. 

Ned i faldskærm 

Allerede dagen efter skulle det 
vise sig, at det ikke bare er 
tun, men dybeste alvor at flyve 
konkurrencesvæveflyvning 
over det bjergrige NZ. Fransk
manden Gerard Lehrm bliver 
i 2.500 meter tvunget ind i en 
rotor, mister kontrollen over sit 
fly, kommer ind i et dyk og an
vender luftbremser for at ned
sætte farten. 

Begge tipper på hans Nim
bus 4 brækker af. Gerard for
lader herefter sit fly og lander 
sikkert med faldskærm. Flyet 
rammer jorden med 450-500 
km/t og bliver totalt ødelagt. 

Det lykkes inden konkuren
cens start at fremskaffe et 
reservefly - en ny DG-800S, 

Abningsdagen ved VM i Omarama var både festlig og 
underholdende. 

som var tiltænkt Terry Delore, 
NZL - real sportsmanship fra 
det NZ'ske hold. 

Det danske hold 

Jan S. Hansen i 15-meter, 
Tom Jørgensen, Edvin Thom
sen og Stig Øye i standard
klassen udgør det danske 
hold. Holdkaptajn & fanebæ
rer er Niels Sejstrup, dygtigt 
assisteret af Ole Arndt. Alle 
ankom i god tid til Omarama. 
Jan og Edvin må holde sen
gen et par dage, men såvel 
materiel som alle piloter er helt 
på toppen ved konkurrencens 
start. 

Holdet bor helt for sig selv 
på en fårefarm, Glenbrooke 
Station, 22 km nord for Oma-

rama. Hovedkvarteret kan 
enklest sammenlignes med 
det lille hus på prærien. Tre 
små hvide træhuse romantisk 
beliggende mellem skygge
fulde træer uden forstyrrende 
naboer. Det hele er ganske 
fremmedartet. 

Men alt på NZ er jo også 
anderledes. Solen står op og 
går ned på den gale side af 
horisonten. Man kører i den 
gale side af vejen, holder som
merferie midt i jan., selv van
det drejer den gale vej rundt, 
når det løber ud af hånd
vasken. 

Åbningsdagen ... 

Endelig er det lørdag d 7.jan .. 
Ved VM i Borlånge var vi ved 

at regne væk, her i Omarama 
er alt ved at blæse væk. Med 
vindstyrker på i pustene op til 
aq km/t er det utroligt, at så 
stor en del af det planlagte 
program overhovedet bliver 
afviklet. 

Championship Director 
John Roake ankommer med 
Bungy jumpingfra en helikop
ter. Elegante kunstflyvninger 
med svævefly, Spitfire i luft
kamp mod to angribende Ze
ro'er, opvisning af en dygtig 
fårehund, som indfanger får 
til en svæveflytrailer, afveksler 
med traditionelle taler og na
tionalhymner. 

Et interessant indslag er 
bugsering af en ASW-24 efter 
en Hughes 500 helikopter. 
Bugseringen afsluttedes med 
at helikopteren sagtner farten, 
hvorved 24'eren via lodret 
position (næsen op) ender 
med at hænge på ryggen i 
koblingen under helikopteren. 
Fra denne usædvanlige posi
tion kappes "navlestrengen", 
24'eren løsriver sig fra heli
kopteren og fortsætter rundt i 
indtil flere loops. 

Dryp, Dryp, Dryp ... 

8. jan .. Down under har man 
et ordsprog, der siger: ,,Den 
sikreste måde, hvorpå man 
kan afbryde en tørkeperiode, 
er at afholde en svæveflyve
konkurrence". Det skal vise 

Morgenbriefing i det danske hovedkvarter. Konkurrencelede/sen Bob Henderson og John Roake. 
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Gerard Leherm og Jacky Clairbaux, Frankrig. 

sig at holde stik. Alt støvet 
bliver skyllet væk samtidig 
med, at første konkurrence
dag går i vasken. 

Optimismen bliver dog 
holdt oppe af VM-meteorolo
gen med det gode danske 
navn Peter Knudsen, som 
lover god termik de kom
mende dage. 

Vejrprognosen holder 
ikke ... 

1. konkurrencedag (9. jan.). 
Standard skal flyve 299 km, 
15-m 315 km. 

Alt er nu klart for starten af 
24. VM. I alt 91 toptrimmede 
fly og piloter, 44 i Standard, 
32 i 15-m og 15 i Åben. Starten 
går 13:30, og 61 min. efter er 
alle fly airborne. 

Vejrudsigten er lovende og 
opgaverne overskuelige. 

Det skal imidlertid snart 
vise sig, at man har været for 
optimistiske. Piloterne melder 
tilbage, at de har det ganske 

vanskeligt. Snart får vi det sø r
gelige budskab, at Edvin er 
landet efter bare 187 km. Vi 
bliver mere og mere bekym
rede mht. vejret, der overud
vikler og går over i regn der, 
hvor vore helte befinder sig. 
Endelig melder Jan 12 km og 
lander sikkert efter at have 
fløjet banen rundt. 

I Standard kommer 26 af 
de 44 startende hjem. Hurtigst 
er Martyn Wells/GBR, 84,4 
km/t, efterfulgt af Gilbert Ger
baud/FRA med den ene af de 
to finske deltagere Markku 
Kuittinen på tredjepladsen. 18 
lander ude. Stig 234 km {nr. 
31), Tom 197 km {nr. 33) og 
Edvin 187 km {nr .. 35) og 
endelig Goran Ax/SWE {to 
gange verdensmester) 54 km 
{nr. 42). 

15-m har knap så mange 
udelandinger, 7 ud af de 32 
startende. Tyskeren Michael 
Grund kommer hurtigst rundt 
med 95,59 km/t efterfulgt af 
Stefano Ghiorzo/lTA, og tred-

Tom Jørgensen og Henning Larsen. 

APR. 95 

Brødrene Erik og Jan S. Hansen 

je er Martin Theisinger/GER. 
Jan kommer med sine 81,60 
km/t ind på 12. pladsen, 5 
points før Åke Pettersson/ 
SWE. 

To kom hjem ... 

2. k-dag (10. jan.). Standard 
330 km - 15-m 370 km. 

90 fly starter 12:30 - men 
bare to kommer hjem. 

Lake Ohau Station er et af 
de fine turistmål, som man 
skal besøge, når man er i 0-
marama. Den er ikke ende
målet for dagens flyvninger -
men bliver det! 

Vi, som står og krydser 
fingre i Omarama for vore pilo
ter, kan hen på eftermiddagen 
i det fjerne se dem kæmpe på 
hangen fem - seks kilometer 
borte. Kommer de over bjer
get {2.500 m), der skiller Ben 
Ohau Range fra MacKenzie 
Basin, er vi, som står sikkert 
på jorden, enige om, at de ikke 

kan nå hjem. Ganske rigtigt -
de kommer ikke hjem. 

Det er ikke to hvem-som
h e Is t piloter, der som de 
eneste når banen rundt: Terry 
Delore/NZL {satte i november 
1994 en ny verdensrekord 
2.025 km) og Tony Van Dyk/ 
NZL. Hastighederne og 88 
udelandinger siger noget om 
opgavens sværhedsgrad. 

Dagens resultat for vore 
piloter: Jan 291 km, Stig 272 
km, Tom 272 km {begge lan
der på den sydvestlige side 
af Lake Ohau) og Edvin 251 
km. Vore piloter holder stadig 
fanen højt. Ingen synes at 
have behov for moralsk støtte 
fra SEJ, Ole og vi andre dan
ske. 

Europæisk bjergflyvnings
vejr ... 

3. k-dag (11. jan.). Standard 
354 km, 15-m 367 km. 

Karl Striedick, USA gen
nemfører dagens opgave i -Edvin Thomsen og Jørgen Olsen. 
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standard med en fart af 98,30 
km/t. 

- Jeg er tak skyldig til mine 
konkurrenter for at de viste 
mig, hvad jeg skulle gøre. Det 
var virkelig "tiger land" mellem 
Garston og Glenorchy. 

Napoleon/FRA vinder 15-m 
med 104,93 km/t. 

Det NZ'ske hold, som er 
utrolig velorganiseret, bliver 
rystet, da en af de 12 NZL pilo
ter - Pat Driessen - meddeler 
over radioen, at han er landet 
sikkert i Lochy River Valley på 
et lille utilgængeligt landings
felt. Der er intet andet at gøre 
end at løfte fly og pilot ud af 
dalen vha. helikopter. Pat er 
klar igen til start i morgenda
gens konkurrence. 

Jan kommer hjem som nr. 
15 med 91,09 km/t og ligger 
nu samlet nr. 16. Stig flyver 
rundt med 81,73 km/t. Edvin 
og Tom ringer hjem fra King
ston, hvor de er landet efter 
hhv. 160 km og 158 km. En 
lang nat venter hjemhent
ningsholdet, der med to trans
portvogne er hjemme i Oma
rama klokken halvfire om mor
genen. 

Hvad gør man ikke for fæd
relandet! 

Alt starter blåt. .. 

4. k-dag (12. jan.). Standard 
392 km, 15-m 426 km. 
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Startfeltet klar i Omarama. 

Termikken fungerer som 
annonceret af konkurrencele
delsen og vinden bliver let og 
variabel. Opgaverne i dag lig
ger igen over bjergene mod 
vest fra Glenorchy til Glen 
Tanner ved foden af NZ's hø
jeste bjerg Mount Cook (3. 754 
m). 

Svæveflyvepiloter har 
altid set det som en stor udfor
dring at overflyve Mt Cook, 
siden det lykkedes de første 
piloter at besejre giganten i 
midten af 50erne. 

Der venter piloterne en 
flot dag ... 

Igen bliver det i Standard 
Karl Striedieck/USA, der 
kommer hurtigst gennem op-

gaven. italieneren Stefano 
Ghiorzo flyver hurtigst i 15-m. 

Jan kommer hjem som nr. 
25 (nu samlet nr. 18), Stig nr. 
18 (samlet nr. 26), Edvin nr. 
31 (samlet nr. 37) og Tom nr. 
43 (samlet nr. 39) . 

Det starter med Cirrus 
skyer ... 

5. k-dag (13. jan.). Standard 
534 km, 15-m 557 km. 

Bob Henderson kan under 
briefingen meddele, at GPS 
har vist sig at fungere perfekt. 
Man anvender dog stadig 
vendepunktsfoto som en sik
kerhedsventil. 

Justin Wills, GAB (bosid
dende 30 km fra Omarama) 
er hurtigst i 15-m med 98,83 

MX med Jan S. Hansen starter fra Omarama. 

km/t. 20 af de 31 startende fly 
lander ude. 

I standardklassen kommer 
kun to hjem. Andrew Davis/ 
GBR (verdensmester i Borlån
ge) er hurtigst fulgt af Markku 
Kuittinen/FIN . 

Ved mørkets frembrud vi
ser det sig, at 2/3 af de star
tende fly er udelandet mod 
nord. En SZD-55 ligger som 
vrag på 5000' på Mount Hutt; 
piloten polakken Tomasz Ru
baj er heldigvis uskadt. En af 
de tyske piloter kom hjem med 
redningshelikopter, med flyet 
hængende under den . 

- Det var en af de mest ri
sikofyldte flyvninger, jeg no
gensinde har haft, udtaler en 
Standardklasse pilot. 

-Vi fulgte alle Lynskey, fordi 
vi tror på ham og han kender 
området. En Åbenklasse pilot. 

- Jeg simpelthen kom kry
bende gennem Two Thumb 
Range. Justin Wills/GRB. 

Dagen starter godt for vore 
danske piloter. Fin hastighed 
for alle fire på første halvdel 
af ruten, men senere må de 
alle udelande. Der bestilles fly
slæb for alle fire, og tre kom
mer hjem inden mørket for
hindrer mere flyvning. 

Dagens danske resultater: 
Jan nr. 25, 408 km (samlet nr. 
21 ), Stig nr. 30, 384 km (sam
let nr. 27), Tom nr. 38,232 km 
(samlet nr. 39), Edvin nr. 38 
(232 km), samlet nr. 37. 

Hviledag, eller ... 

Jan når ikke hjem inden mør
kets frembrud. Han bliver 
imidlertid godt beværtet og 
overnatter på den fårefarm , 
han er landet på. Tidligt næste 
morgen bliver der sendt et 
slæbefly ud efter ham, men 
efter fire forgæves startforsøg 
må man give opgive at starte 
pga. medvind og kraftig turbu
lens. Hjemhentningen bliver 
en køretur på 9 timer, og hol
det er først hjemme kl. ca. 22. 

En rigtig hviledag for de to 
positive danske Hansen'er, 
der tager det hele med et stort 
smil. 

Op igen ... 

6. k-dag (15. jan). Efter vel-
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fortjent hviledag mødes pilo
terne igen ved briefing kl. 11. 

Standard 318 km, dagsvin
der Holger Karow/GER, 15-
m 342 km, dagsvinder Nigel 
McPhee/NZL. 

Jan gør det meget fint for 
Danmark. Han bliver nr. 6, 
101,45 km/t (samlet nr. 19). 

- Heja Danmark! 
Tom bliver nr. 18, Stig nr. 

28 og Edvin nr. 42. 

Endelig bølger ... 

7. k-dag (16. jan.). Standard 
522 km, Martyn Wells, GAB 
hurtigst 133,26 km/t · - 15-m 
625 km, Terry Delore, NZL 
148,04 km/t. 

Jan nr. 24, 585 km (samlet 
nr. 21 ), Tom nr. 11 (samlet nr. 
37), Stig nr. 15 (samlet nr. 23) 
og Edvin nr. 37 (samlet nr.42). 

Tom nåede hjem ... 

8. k-dag (17. jan.). Standard 
349 km, nr. 1 Brian Spreckle
y/GRB 125,21 km/t, 15-m 388 
km, nr. 1 Ray Gimmey/USA 
137, 14 km/t. 

Tom beretter, at han faktisk 
ærgrer sig lidt, da han tager 
en gal beslutning, der medfø
rer, at han må lande. 

Det er imidlertid ikke et til
fældigt sted, han vælger for 
sin udelanding. Dagens lan
dings.felt bliver såmænd Glen
brooke Station - danskernes 
hovedkvarter 22 km nord for 
Omarama. 

- Man kan vel vælge det 
lidt behageligt, når man alli
gevel skal lande ude, kommer 
det tørt fra Tom. 

Vore piloters resultat: Jan 
nr. 20 med 121,67 km/t, Stig 
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nr. 19, Edvin nr. 32 og Tom nr. 
38. 

Tre NZ vindere ... 

9. k-dag (18. jan.). Standard 
411 km,TonyVan Dyk/NZ, 15-
m 451 km, Terry Delore/NZ, 
Åben klasse 505 km, Ray Lyn
sky/NZ, altså NZ'sk sejr i alle 
klasser. 

De danske resultater: Jan 
nr. 22, Edvin nr. 27, Stig nr. 
28 og Tom nr. 39. 

Den store finale ... 

10. k-dag (21. jan.) Standard 
438 km, 15-m 477 km og 
Åben klasse 522 km. 

Indtil nu har man fløjet 797 
konkurrenceflyvninger på i alt 
301 .962 km (i gennemsnit 378 
km) med en gennemsnitsfart 
af 99,63 km/t. 

Der er nu lagt op til den 
store finale. 

Kan vor finske helt Markku 
Kuittinen i Standard holde 
afstand til Brian Spreckley? 

Mange smukke hjemhentnin
ger blev det til. 

Kan Eric Napoleon holde 
sit forspring over Justin Wills 
på bare 79 points ud af 8.838 
i 15-m? 

Og skal det lykkes Ray 
Lynsky at ryste de to tyske 
parflyvere af sig den sidste 
dag og indhente Uli Schenks 
9 points føring i Åben klasse? 

Det er utroligt spændende! 
NZ får sin første verdens

mester i svæveflyving. Ray 
Lynskey i Åben klasse var den 
første, der meldte hjemkomst, 
og jublen tager naturligvis 
ingen ende blandt de mange 
tilskuere, der var samlet på 
mållinien. 

Mellem Wills og Napoleon 
skulle det også blive et meget 
tæt løb til det sidste. Terry 
Delore vinder sin fjerde dags
sejr og får 1.000 points. Wills 
kommer på tredjepladsen 
med 865 p., men Napoleon 
på syvendepladsen med 815 
p. bliver verdensmester, bare 
29 p. foran Wills. 

Vi fra Norden er naturligvis 
alle lykkelige, da det står klart, 

Verdensmester i standardklas
se M. Kuittinen med hjælpere. 

at det bliver naturtalentet, den 
lille runde Markku Kuittinen fra 
Finland, der tager guldet med 
en sikker føring på 190 p. 
foran Brian Spreckley. 

De danske piloter: Jan fly
ver ikke sidste dag pga. syg
dom. Samlet ender han som 
nr. 26. Stig bliver nr. 13 og 
ender samlet nr. 23, Tom nr. 
27 (samlet nr. 37) og Edvin 
nr. 27 (samlet nr. 40). 

En VM-konklusion ... 

Mange internationale diskus
sioner har der været om 
berettigelsen af at afholde det 
24.VM i svæveflyvning i Oma
rama på New Zealand. Man
ge piloter med stor internatio
nal erfaring har valgt ikke at 
flyve ved dette VM. 

Efter afslutningen kan man 
stadig sætte et stort spørgs
målstegn ved at afholde så 
betydningsfulde svæveflyve
konkurrencer som et VM un
der så skiftende vejr- og land
skabsforhold. 

At der ikke skete flere uheld 
er alle taknemlige for. 

At det var de dygtigste pi
loter der vandt, kan der ikke 
herske tvivl om. 

Vi, der følger vore skandi
naviske piloter og deres hjæl
pere, når de konkurrerer på 
internationalt plan, må aldrig 
stoppe med at prise den en
tusiasme og de kræfter, som 
de lægger for dagen. Piloter
ne, der deltog i det års VM på 
New Zealand, fløj ofte under 
forhold, som ingen, der ikke 
selv har fløjet der, kan fore
stille sig. 

(Forkortet af redaktionen). 
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Pilotsikkerhed 
og ryg- og rygmarvsskader 
Ved Jens Elmeros, flyvelæge og aktiv i Svæveflyveklubben Aviator, Ålborg. 

Piloter har altid været udsat 
for risiko for ryg- og rygmarvs
skader. Fra flyvningens be
gyndelse fortælles, at Antho
ny Fokker byggede et fly i 
1911, med finansiel hjælp fra 
en vis oberleutnant von Daum 
og at denne krævede at flyve 
maskinen. 

11 0 meters højde tabte han 
næsen. Hjulene ramte jorden 
hårdt, og flyet hønsede. Han 
trak i pinden. Flyet stallede og 
faldt som en sten. 

Von Daum kravlede ud af 
vraget med ødelagt ryg. 

- Du kan tage dit forbande
de fly og sende det til månen. 
Jeg er færdig med flyvning, 
sagde han. 

Under Første Verdenskrig 
forekom en del rygskader 
blandt piloterne i en Sopwith 
Camel eskadrille på grund af 
hårde landinger. Sæderne 
blev herefter indrettet, såle
des at de kunne bryde sam
men på en måde, der absor
berede energien i faldet. 

Under udviklingen af ver
dens hurtigste motorsvævefly 
(indtil rumfærgen), Messer
schmitt Me 163, en raketdre
vet videreudvikling af et hale
løst svævefly, havde man i 
1942 og 1943 et par landings
havarier, hvor piloterne fik 
svære rygskader. Flyet blev 
landet som svævefly, da mo
torbrændstoffet blev brugt op 
på få minutter, og i øvrigt var 
der alvorlig risiko for at spræn
ge fly og pilot i luften, hvis der 
var rester i tankene ved lan
dingen. 

Man udstyrede så flyene 
med torsionsfjederophængte 
sæder, således at piloternes 
ryg kunne skånes for kollaps. 

Til visse katapultsæder er 
udviklet særlige hynder, der 
kan overføre belastninger så 
blidt(!) som muligt, når de skal 
anvendes. 
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Bitre erfaringer 

Tony Segal, en engelsk læge, 
der flyver fra Lasham Gliding 
Center, og som har arbejdet 
meget med sikkerhedsproble
mer, citerer en PIK-20 pilot, 
der stallede ned på en stejl 
mark, ramte jorden og gled vi
dere ind i en hæk: 

- Jeg har fået masser af tid 
til at tænke over tingene. Mit 
sygehusophold blev på seks 
måneder. I løbet af de to år, 
der er gået siden ulykken, er 
det blevet lidt bedre med fø
lesansen og styring af vand
ladning og afføring. Jeg kan 
da efterhånden også bevæge 
mig lidt rundt på krykker, men 
jeg forbliver lam i begge ben. 

Min faldskærm sad såle
des, at min nederste del af 
ryggen ikke var støttet. Der 
vil fortsat kunne forekomme 
alvorlige rygskader med al 
den elendighed, det medfører. 

Det er nødvendigt med 
øget opmærksomhed på rig
tige sæde-hynder, rygstøtte 
og progressive col/aps steder 
i sæder og cockpit for at mind
ske risikoen. 

Risiko-minimering 

Der er således fortilfælde på 
alle niveauer i flyvning, hvor 
vertikale belastninger ved ha
varier og hårde landinger har 
medført endog svære rygska
der. 

Der kendes metoder til risi
ko-minimering - skal vi så ikke 
gø re noget ved det? 

Følgende punkter skal ind
drages for at reducere risiko
en for rygskader ved hårde 
landinger og havarier: 

1. Understøt ryggen i hele dens 
udstrækning. - incl.nakke
hovedstøtte. 

2. Støt ryggen, således at de 
naturlige krumninger kan 
opretholdes. (fig. 1) 

3. Fjern bløde sædehynder 
(de er værre end ingenting) 
og brug energiabsorberen
de hynder i stedet. (fig. 2) 

4. Brug 5- eller 6-punkts seler. 
(fig. 3) 

5. Instruktører: lad være med at 
læne jer frem ved landinger. 

ad pkt 1 :En faldskærm skal 
dække hele ryggens længde. 
Der må ikke være u-understøt
tede lænderygdele. I så fald er 
der her et virkelig potentielt højt 
belastningssted, med anseelig 
risiko for brud. 

Fig. 1 

sammenbrudsgrænser. 

ad pkt 2: Undersøg om 
ryggen har det naturlige svaj i 
lænden, når du sidder/ligger i 
sædet. Hvis ikke, bør der 
bæres en passende pude af 
fastmateriale mellem skærm/ 
sæde og ryg, og den skal 
fæstnes - evt. om maven, evt. 
med velcro bånd. 

Dette punkt er vigtigt. Hvis 
lænderyggen kan opretholde 
svejet, er dens styrke overfor 
langsgående belastning mere 
end 50% bedre end uden . 
(Ikke læne sig frem i landin
ger). 

Luftpude kan ikke anbefa
les. Den vil kunne give tilba-

Fikseret tændestøtte. Formstøbt fiberplade kan også anvendes. 
Undgå luftpuder. 

Moderne skærme er ful/ 
length slim line og er sammen 
med moderne, glatte ryglæn 
udmærkede. 

Hoved/nakke støtte har 
udover samme funktion som i 
biler (forhindring af piske
snertlæsion) ydermere en be
rettigelse i fly, hvor man mere 
eller mindre ligger i sædet. 
Ved lodret fald kan hovedet/ 
nakken bøjes så kraftigt bag
over, simpelthen p.g.a. hove
dets vægt, at der kan opstå 
de samme skader som ved 
piskesnertlæsionen, med va
rige lammelser i arme og ben 
i værste fald. 

Det er klart, at sæde og 
nakkestøtte skal have ens 

geslag ved uheld og forværre 
situationen. Volumen-ændrin
gerne som følge af trykvaria
tion med højden er heller ikke 
hensigtsmæssig. 

ad pkt 3: Bløde puder i 
sædet bør bandlyses af flere 
grunde, men i denne sam
menhæng fordi de faktisk 
øger risikoen for rygskader 
ved hårde landinger og havari. 

Hynderne skal være ener
giabsorberende. Rygsøjlen 
kan tåle langsgående belast
ning på 25 G med en igang
sættelsesrate på 300 G/sek. 
Disse tal kendes fra erfaringer 
med katapultsæder. Ved sam
menlignelige opbremsnings-
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forsøg med dukker har man 
fundet, at med max. belast
ninger ved basis af rygsøjlen 
på 35 G med sæde uden 
hynder, findes 45 G med blø
de hynder, og kun 28 G med 
energiabsoberende hynder i 
sædet. 

Forklaringen på den høje 
værdi ved bløde hynder er 
ganske enkelt, at ryggen først 
belastes, når hynden er fuldt 
komprimeret, og netop fordi 
den er blød, er der ikke sket 
nogen opbremsning af krop
pen. Når slaget endelig når 
ryggen, har det fuld styrke og 
lidt til pga. tilbageslagseffekt, 
ingen opbremsningsdistance 
og meget kort tid - derfor ud
løses der megen energi. 

Her kan deformationszo
ner hjælpe, og det er en udfor
dring til konstruktørerne af 
fremtidens fly - uanset hyn
dernes art. 

Energiabsorberende ma
teriale kan fås i flere former. 
Simplest er en almindelig po
lystyrenplade på 2-2,5 cm. Et 
polyurethanskum-produkt kal
det Dunlopillo (DLR 100 og 
90) var ellers yderst velegnet, 
idet DLR 90, der kan forme 
sig lidt efter den siddendes 
kontur, kan lamineres med 
DLR 100. 

Da produktet er ude af pro
duktion, har man på DSvU's 
foranledning været i gang 
med at finde andre mulig
heder, og det er lykkedes at 
finde et egnet produkt, som 
nu kan fås hos Carsten Tho
masen, Dan Glide, Skive. 

En sådan sædepude er så 
fast, at den kan blokere pind
bevægelser. Hvis den ikke 
holdes på plads af en femte 
selestrop, skal den fastgøres 
f.eks. med stropper i siden af 
hyndebetrækket, hvorigen
nem hofteselen kan passere, 
eller med tryklåse. 

ad pkt. 4. Selerne skal 
hindre, at man glider frem un
der hofteselen. Dette kan ske, 
enten fordi hofteselen sidder 
højt eller for løst eller blot 
p.g.a. den mere liggende stil
ling i moderne svævefly. 

Herved presses lænderyg
gen ud af sit svej, og ryghvirv-
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m.sek 
Accellerometerregistrering ved fald på blød skum og energiab
sorberende skum. 

lerne komprimeres, i værste 
fald med læsioner på marv og 
nerver til underkroppen og be
nene. Hertil kommer eventu
elle læsioner på indre orga
ner. 

En femte sele (negative G 
strap) mellem benene til hof
teselen er løsningen. 

Nogle har sarte dele i tan
kerne, når de ønsker to seler 
på dette sted - sekspunkts
sele. 

Fig. 3 

Opbygning af sædeforkant 
til understøtning af lårene vil 
også være gunstig. 

Et andet forhold, man bør 
være opmærksom på, er, at 
skulderselens fæste er i sam
me højde som pilotens skul
dre. Er fæstet lavere, vil det 
medvirke til at han/hun vil kun
ne presses ud under hoftese
len, eller hvis det ikke er mu
ligt, få en for stor komprime
rende belastning på rygsøjlen 
højere oppe. 

En femte sele kan hindre underglidning i hofteselerne. 

Vækkeur m. flyveinstrumentmotiver 
(højdemåler, kursgyro, kunstig horisont, VOR) 

Batteridrevet 
Med 1 års garanti - Medlemspris KUN kr. 195,00 

~V 
Lufthavnsvej 28 . 4000 Roskilde . Tlf. 42 39 08 11 

Tre vigtige forholdsregler 

Mon ikke vi i fremtiden kan 
vente, at der via OSTIV kom
mer henstillinger og krav om 
indretning af sikkerhedscock
pit i nye fly. Allerede nu har 
flere fabrikanter taget ved læ
re af erfaringerne. 

Men vurder selv sikkerhe
den i cockpittet, hvis du/I kø
ber fly. 

De eksisterende fly, man 
flyver på nu, kan gennemgås 
og ændres i det omfang, det 
er muligt. 

Tre vigtige forholdsregler 
kan let og billigt sikres i ethvert 
fly: 

1. Understøt ryggen i hele 
dens længde. 

2. Fasthold og støt lænde
svejet. 

3. Brug energiabsorberende 
sædehynder. 

Hvorfor? 

Hvorfor nu al det besvær? Det 
går da meget godt! - det er da 
sjældent, vi hører om den 
slags uheld. 

Unionen oplyser, at der dog 
er 1-3 rygskader pr. år i Dan
mark med arbejdsudygtighed 
i kortere eller længere tid til 
følge. 

Det er muligt at afbøde 
belastningen, hvis uheld er 
ude, så hvorfor ikke gøre det? 

De bløde cockpitpuder er 
også en risiko på anden må
de. En engelsk pilot er om
kommet, fordi nogle alt for blø
de puder i ryggen gav efter 
under en spilstart, således at 
rorene ikke kunne betjenes. 

Er man en lille størrelse, 
der skal have fyld bag ryggen 
og i sædet for at kunne nå be
tjeningsorganerne i cockpittet, 
så brug faste u-eftergivelige 
hynder. 

Altså: 
væk med de bløde puder! 

(Bearbejdet efter artikel af dr. 
Tony Segal, OST/V Training 
and Safety Panel. OST/V = 
Organisation Scientifique et 
Technique International duVol 
å Voil, svævef/yningens inter
nationale videnskabelige og 
tekniske organisation). 
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HAVARIER 
& 

HÆNDELSER 

Helikopter
ulykke på 
Grønland 
Bell 212 OY-HCT havarerede 
den 1. marts 1993 5 km nord 
for lvnaarssuit (ved Uperna
vik). Piloten og tre passagerer 
omkom, tre andre passagerer 
blev hårdt kvæstet. 

Havarikommissionen for 
civil Luftfart (HCL) konstate
rede ved sin undersøgelse af 
ulykken, at audio-delen af ra
diohøjdemålersystemet ikke 
virkede, og at dette åbenbart 
havde stået på i temmelig lang 
tid, uden at det var blevet rap
porteret skriftligt. 

Operatøren havde ikke no
get standardiseret program 
for anvendelse af systemet, 
og følgelig havde piloterne for
skellige måder at bruge det 
på - hvis de overhovedet gjor
de det. HCL mener, at ulykken 
kunne være undgået, hvis sy
stemet havde virket og piloten 
havde brugt det. 

Der herskede VFR forhold 
med ingen eller meget be
grænsede horizontale refe
rencer, hvilket har resulteret i 
rumlig desorientering. HCL si
ger videre, at piloten var så 
optaget af at finde vej, at han 
ikke erkendte situationen -
han burde være vendt om. 

Under den sidsate del af 
flyvningen blev der fløjet be
tydelig lavere end foreskrevet 
i BL 7-1 om VFR operationer, 
og da piloten, i en anslået høj
de på 1 0-15 meter, påbegynd
te et 90° drej, lod han helikop
teren accelerere ind i en hurtig 
og flad nedstigning. 
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(HCL Flyhavarirapport 
nr. 5/94) 

Flyveulykken ved Grønholt 

Havarikommissionen for civil 
Luftfart (HCL) har udsendt 
Flyvehavarirapport nr. 1 /95 
om Maule M-5-235C OY
CGF's havari den 14. marts 
1993. 

Flyet startede fra Grønholt 
på en faldskærmsflyvning 
med tre springere om bord. 
Vejret var tåget med en sigt
barhed på mindre end 800 
meter. Flyet forsvandt efter 
starten i tågen og totalhava
rerede kort efter nær Grøn
holt kirke. Piloten og to sprin
gere omkom, mens den tredje 
blev alvorligt kvæstet. 

Piloten havde ikke den til 
faldskærmsflyvning krævede 
flyvetid på mindst 150 timer 
som fartøjschef. Pga. mangel
fuld logbogsføring kan hans 
flyvetid ikke opgøres nøjag
tigt, men den synes at ligge 
på omkring 80 timer, hvoraf 
under 30 timer som fartøjs
chef. 

Vejret på starttidspunktet 
var under de minima, der var 
krævet til den planlagte flyv
ning. 

Piloten startede under 
sigtbarhedsforhold, der med
førte at han straks efter star
ten ikke havde ydre referen-

cer, hvorfor flyvning efter in
strumentervar nødvendig - og 
detvarhan ikkevaruddannet 
til. 

Årsagen til havariet var, at 
piloten kort efter starten mis
tede kontrollen over flyet, 
mest sandsynligt på grund af 
desorientering/vertigo. Da 
han formodentlig igen kunne 
skimte jorden, var højden ikke 
tilstrækkelig til, at han kunne 
genvinde kontrollen inden 
kollisionen med jorden. 

Havariundersøgelsen af
slørede, at flyvetilladelsen til 
at udføre faldskærmsflyvning 
med det pågældende fly var 
udløbet den 31. december 
1992, og at det startede med 
en vægt ca. 1 00 kg over den 
i luftdygtighedsbeviset tilladte. 

Ulykken har givet anled
ning til, at Statens Luftfarts
væsen (SLV) har besluttet at 
se nærmere på reglerne for 
faldskærmsflyvning. 

HCL anbefaler, at SLV fast
sætter krav til uddannelse af 
faldskærmspiloter og at spring
arrangører skal forlange at se 
dokumentation for, at piloten 
er uddannet til faldskærmsflyv
ning og flyet godkendt hertil. 

Vægur m. flyveinstrumentmotiver 61/2 11 

(højdemåler, kursgyro, kunstig horisont, VOR) 
Batteridrevet 
Med års garanti Medlemspris KUN kr. 245,00 

Termometer m. airspeec indicator 6 1/211 

Med 1 års garanti Medlemspris KUN kr. 245,00 

Vægur og Termometer sammenbygget 
i konsol 
Med 1 års garanti Medlemspris KUN kr. 495,00 

-~V 
Lufthavnsvej 28 . 4000 Roskilde . Tlf. 42 39 08 11 

Kørte af banen 
Flyvehavarirapport nr. 4/94 fra 
Havarikommissionen for Civil 
Luftfart (HCL) omhandler et 
havari på Vagar lufthavn den 
2. august 1989 med BAe 146 
OY-CRG. 

Flyet landede i kraftigt 
regnvejr, og der var ikke til
strækkelig dækfriktion pga 
den våde bane. For at undgå, 
at flyet løb af banen, blev det 
derfor med forsæt styret ind 
på high speed turn-off area 
(bremseområde med skær
ver). 

Passagererne kom ikke 
noget til. Flyet blev en del be
skadiget, men kunne dog re
pareres på stedet. 

OY-CRG førtes af to kap
tajner, hvoraf den ældste, sel
skabets flyvechef, gjorde tje
neste som andenpilot. 

Som årsager til havariet 
anfører HCL bl. a., at indflyv
ningen ikke blev stabiliseret og 
skete med for høj hastighed, 
der ikke var i overensstem
melse med de call outs, som 
flyvehåndbogen foreskriver. 

Flyet blev sat 430-450 me
ter inde på den 1.250 meter 
lange bane med en hastighed, 
dervarca.15knobhøjereend 
den, fabrikanten har beregnet 
for den pågældende landings
vægt. Den lange touch down 
skyldes formentlig den usta
bi liserede indflyvning og at 
kaptajnen blev underkendt af 
andenpiloten (hans chef), da 
han ville opgive landingen og 
,,gå rundt". 

HCL fastslår, at flyet ikke 
kunne have været standset på 
den banelængde, der var til 
rådighed, og henstiller, at der 
udarbejdes procedurer for 
brugen af bremseområdet. 

Armbåndsure 
m/flyveinstrumentmotiver 
(højde-måler, kursgyro, kunstig 
horisont) 
Læderrem, slebet glas, vandtæt 
ned til 15 m. 
Med 1 års garanti 

Medlemspris: KUN kr. 385,00 

Luft~de 
Tlf. 42 39 08 11 
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Organisationsnyt 

KONGELIG DANSK 
AERDKLUB 

Protektor. 

Hans Kongelige Højhed Prinsen 

Præsident: 

Grev Flemming af Rosenborg 

Formand: Aksel C. Nielsen 

Generalsekretarlat, blbllotek og 
KDA-servlce 

Generalsekretær H. N. Knudtzon 
Lufthavnsvaj 28, 4000 Roskilde 
Åbent man.-tor .. 09.00-16.00, 
tre. 09.00-14.00 
Første lørdag i måneden 10.00-15.00 
Telefon 42 39 08 11 
Telelax 42 39 13 16 
Postgirokonto: 5 02 56 80 

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

Dansk Drageflyver Union 
Dagmar Skov 
GI Kirkevej 1, nset, 6510 Gram 
Telefon 74 82 20 15 

Dansk Faldskærms Union 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 
2805 Brøndby 
Telefon 43 26 26 26, lok 357 

Dansk Kunstflyver Union 
Hangarvej A4, 4000 Roskilde 
Telefon 42 39 08 07 
Formand: Lennart Wahl 
Telefon 38 79 15 09 

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

Dansk Svæveflyver Union 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholtvej 1 O 
7400 Herning 
Telelon 97 14 91 55 
Telefax 97 14 91 08 

Dansk UL-Flyver Union 
Hasse Pedersen 
Bålhøj 33 
9700 Brønderslev 
Telefon· 98 81 12 28, Fax 98 81 13 92 

Fritflyvnings-Unionen 
Allan Ternholm Jensen 
Bredgade 20,2 th, 6900 Skjern 
Telefon 97 35 40 04 

LinestyrInga-Unionen 
Pia Rasmussen 
Almavej 8, 9280 Storvorde 
Telefon 98 31 91 98 

RC Sport Danmark 
Jørgen Larsen 
Borgergade 19. Koldby, 7752 Snedsted 
Telefon 97 93 62 61 

Foreningen Danske Flyvere 

Protektor: 
Hans Kongelige Højhed Prinsen 

Formand: 
Generalmajor Chr. Hvid! 

Generalsekrelær: 
Luflkaptajn Erik Thrane 

Sekrelariat 
Gl. Kongevej 3, 161 O København V 

Danmarks Flyvemuseum 
Formand: Søren Jakobsen 
Ellehammers Alle 3 
7190 BIiiund 
Tlf. 75 35 32 22 

Rådet for større Flyvesikkerhed 
Gl. Kongevej 3, 161 O København V 
Telefon 31 31 06 43 

FLYV 4/94 

Husk alle KDA-medlemmer kan få udstedt rabatkort til AVIS Biludlejning! 

KDA's ordinære repræsentantskabsmøde 
I henhold til love for Kongelig Dansk Aeroklub § 9 indkaldes 

herved til det årlige repræsentantskabsmøde. 

Mødet finder sted 

LØRDAG DEN 22. APRIL 1995 KL. 10.00 

i Tirstrup Lufthavn i lokalet bag Bistro, på 1.sal. 

Dagsorden for repræsentantskabsmødet. 

1. Godkendelse af dirigent 
2. Aflæggelse af årsberetning 
3. Forelæggelse af årsregnskab til decharge 
4. Behandling af forslag 
5. Valg af formand for bestyrelsen 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Bent Holgersen modtager genvalg 
Lars E. Petersen ønsker at udtræde af bestyrelsen i år 

7. Valg af suppleanter. 
8. Valg af revisorer 
9. Fastsættelse af sted og dato for afholdelse af næste 

repræsentantskabsmøde. 
10. Eventuelt. 

Kl. ca. 12.00 er KDA vært ved en let frokost. 

Efter frokosten ved kaffen vil Forsvarets Flyvesikkerhedsins
pektør Oberstløjtnant Anker Steen Sørensen (RØR) tale over 

emnet forebyggende flyvesikkerhed. 

KDA håber at rigtig mange medlemmer ud over de delegerede 
vil finde vej til Tirstrup Lufthavn for at deltage i dette års 

repræsentantskabsmøde og desuden overvære et interessant 
foredrag om flyvesikkerhed. 

UL-besøg Vækkeur m. flyveinstrumentmotiver 
(højdemåler, kursgyro, kunstig horisont, VOR) 

Batteridrevet 
Med 1 års garanti - Medlemspris KUN kr. 195,00 

s~~ 

Den 4. marts havde KDA
huset besøg af 16 medlem
merfra Sydvestsjællands UL
flyveklub. 

Lufthavnsvej 28 . 4000 Roskilde . Tlf. 42 39 08 11 

Det var en positiv oplevelse 
både for KDA-huset som vært 
og for UL-klubbens medlem
mer. 
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Organisationsnyt 

Når man rejser spørgsmålet: 
"Er svæveflyveklubberne på 
bølgelængde med deres med-
lemmer og tiden?", så ligger det 
i luften, at svaret må blive et del-
vist nej. Jeg er godt klar over, 
at man ikke kan sige dette ge-
nerelt, for klubberne fungerer 
ikke ens. Hensigten er heller ik-
ke at optræde som anklager el-
ler noget i den retning. Men som 
ansvarlig for klubområdet i 
Svæveflyverådet gennem nog-
le år mener jeg, at der er nogle 
spørgsmål omkring DSvU 's 
medlemssituation, som vi bør 
focusere på, hvis vi vil hæve os 
over den stagnation i medlems-
tallet, som vi måske næsten har 
vænnet os til at leve med. Jeg 
tror ikke, at der findes standard-
svar til de stillede spørgsmål, 
men netop det kan jo virke som 
en ansporing til at tage fat om-
kring problemerne. 

Medlemsudvikllngen 

Under alle omstændigheder er 
der nogle klare kendsgerninger 
at tage udgangspunkt i. Efter at 
DSvU har overtaget medlems-
registreringen fra KDA har det 
været muligt at lave lidt statistik 
på tilgang og frafald. For perio-
den 1991-94 kan man konsta-
tere: 

medlemstallet ligger ret kon-
stant i perioden på 2100-2200 
medlemmer 
frafaldet er på gennemsnitligt 
15% om året 
halvdelen af de udmeldte 
medlemmer har været svæve-
flyvere i under 3 år 
frafaldet ligger ret konstant i 
de enkelte klubber 

Går man længere tilbage 
end til 1991 , vil mange kunne 
konstatere, at medlemstallet 
har ligget på det samme niveau 
i mange år. På den baggrund 
kunne man hælde til den ansku-
else, at Dansk Svæveflyver 
Union ligger ret stabilt. Nogle 
kunne måske endda stille det 
spørgsmål, om vi overhovedet 
skal have som målsætning at 
blive flere. 

Uden at ville gå ind i den del 
af debatten er det min helt klare 

B 

Er svæveflyveklubberne på bølgelængde 
med deres medlemmer og tiden? 

holdning, at det må være et mål at de er væsentlige for vores ønsker man individuelle løsnin-
for unionen at øge medlemstal- sport: ger med frit valg på alle hylder. 
let. Men det interessante er, at Fritidslivet er blevet en slags su-
medlemstallet for perioden • enhedskultur •·> opbrudskul- permarked, hvor folk suser 
1991-94 er stagnerende på tur rundt med deres indkøbsvogn 
trods af et systematisk og vel- • servicebevidsthed og vil prøve det hele. Gamle 
fungerende PR-arbejde på - metervarer •·> individuelle tiders loyalitetsbegreb eksiste-
landsplan. Aldrig i unionens hi- løsninger rer ikke mere, og dermed er en 
storie har der været arbejdet så • frit valg på alle hylder stabilitetsfaktor forsvundet ud af 
målrettet med at markedsføre • større arbejdsbelastning i fa- klubberne. Når klubberne alli-
svæveflyvesporten • uden at det milierne gevel stadig hænger sammen, 
kan registreres på medlemssi- • mere fleksible arbejdstider skyldes det efter min erfaring, 
den! Jeg ser i denne forbindelse at der stadig findes folk af den 
væk fra, at PR har og bør have Hvad har samfundsudviklin- gamle skole (som der så til gen-
mange andre mål end blot at gen med livet i en svæveflyve- gæld drives rovdrift på). 
skaffe nye medlemmer. klub at gøre? Min pointe er, at Vi må også erkende, at den 

Det må vække til eftertanke, vores medlemmer ikke kun er enkelte familie i dag er belastet 
at halvdelen af de nye med- svæveflyvere, men i videste for- med mere erhvervsarbejde end 
lemmer statistisk set har forladt stand mennesker med en hver- tidligere. Typisk har både mand 
unionen igen, inden der er gået dag, der skal hænge sammen. og kone fuldtidsarbejde for at 
tre år. Tænk blot på de kræfter Disse mennesker har en række kunne honorere den levestan-
den enkelte klub lægger i ud- holdninger, som skal kunne dard, som kendetegner vores 
dannelsen og indslusningen af hænge sammen med deres fri- ende af verden. Dertil kommer 
de nye. Helt uden skyld er de tidsaktiviteter. Tidligere kunne det stigende antal singles med 
enkelte klubber nok ikke, når man tale om, at vi i Danmark eller uden børn. Disse menne-
det viser sig, at det samlede fra- havde en enhedskultur. På sker med et krævende er-
fald er ret konstant over den un- trods af sociale klasser var der hvervsarbejde og de samme 
dersøgte periode. 8 klubber har værdier, som man kunne være pligter på hjemmefronten som 
haft en udskiftning på gennem- fælles om. Bare et udtryk som tidligere vil være meget nøje-
snitligt over 20% i perioden, "at opføre sig ordentligt'' eller "at regnende med, hvad de bruger 
hvor til gengæld andre klubber få en ordentlig opdragelse" af- deres fri tid til, og en ting er helt 
ligger på under 10%. Der findes spejler et fælles værdigrundlag sikkert: forholdet til familien spil-
få klubber, der konstant ligger for fx. børneopdragelse. Lig- ler en stor rolle. Paradoksalt 
på omkring 5%, mens der er nende værdigrundlag har man nok vil fritiden blive gennem-
eksempler på, at klubber kort- haft mht. uddannelse, arbejde, struktureret, for at ikke den 
varigt tangerer 35-40%. Der er familie, nation osv. mindste del af den skal gå til 
altså nogle klubber, der af den Denne enhedskultur findes spilde. Fritiden har ikke plads til 
ene eller den anden grund er ikke i samme grad som tidlige- fiaskoer. 
bedre til at holde på deres med- re. I stedet har vi fået en op- Hele gruppen af ledige hø-
lemmer end andre. brudskultur, hvor forskellige rer også med i dette billede af 

værdier og normer eksisterer samfundet. Her er det ikke li-
Samfundsudviklingen side om side. Den fælles kultur den, der er problemet, men 
Inden for mange områder lnter- er erstattet af en række subkul- økonomien. Det drejer sig tillige 
esserer man sig i dag for det, turer. For klubberne betyder om en gruppe, som ikke er en 
der kaldes trenden i samfundet. det, at de ikke kan forvente et del af det sociale netværk, som 
Trendforskning er i sagens na- ensartet værdigrundlag hos man finder på en arbejdsplads. 
tur både objektiv og en fornem- sine medlemmer. Vi har ikke Det betyder jo ikke, at behovet 
melsessag. Ingen kan med mere en ensartet opfattelse af for et tilhørsforhold forsvinder, 
100% nøjagtighed sige, hvor ting som ansvar, disciplin, or- og man kan spørge sig selv, om 
samfundet bevæger sig hen. densregler, pligter osv. Ikke en- svæveflyveklubbernes nuvæ-
Det er altid nemmere at være gang et autoritetsbegreb kan en rende fritidsaktivitet overhove-
bagklog, men bagklogskab bestyrelse påberåbe sig. Alle det er gearet - økonomisk og 
handler til gengæld mest om med erfaring på dette område organisatorisk - til denne grup-
tabte muligheder. Vil vi være på ved derfor, hvor vanskeligt det pe? 
forkant med udviklingen, må vi er at skulle lede en klub. Tilbage til de beskæftigede: 
interessere os for tidens strøm- Som en del af den nye kul- her oplever vi en tendens til en 
ninger. tur finder man en høj grad af mere fleksibel arbejdstid. Det vil 

Tidsbilledet er broget, og det servicebevidsthed hos sam- både betyde, at nogle svæve-
kan være svært at sige, hvad fundets medlemmer. Folk er flyvere ikke har mulighed for at 
man skal lægge hovedvægten blevet vænnet til at blive servi- være på flyvefeltet på de "nor-
på. Jeg har valgt at fremhæve ceret. Metervarernes tid er for- male" tidspunkter, men til gen-
disse tendenser, fordi jeg tror, bi. I stedet for standardtilbud gæld har muligheden, når akti-
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viteterne er lukket ned (sml. 
gruppen af arbejdsledige). Nog
le mennesker i vores samfund 
kan disponere friere over deres 
arbejdstid, fx. vælge at holde fri 
en dag, hvor solen skinner, mod 
at arbejde om aftenen hhv. på 
dage med dårligt vejr. 

Hvor står klubberne? 

Jeg vil vove tre påstande om 
dansk svæveflyvning: 

materiellet er moderne og 
giver gode muligheder for ud
foldelse på mange niveauer 

• organisationen er velfunge
rende - der findes udvalg der 
varetager specielle opgaver 
(materiel, uddannelse, PR 
osv.), og disse opgaver løses 
rimeligt professionelt 

• klubkulturen er upåagtet fæ
nomen 

"Klubkultur'' kan virke som et 
nyt begreb for mange, men det 
er ikke et nyt fænomen. Klub
berne har altid haft deres kultur, 
selv om man måske ikke har 
skænket det mange tanker. Me
get bredt kan man definere 
klubkultur som summen af de 
værdier, holdninger og ansku
elser, som er den enkelte klubs 
fundament. Så længe samfun
det præges af en enhedskultur, 
vil klubkulturen være mere eller 
mindre givet af sig selv, for den 
er blot en afspejling af denne 
enhedskultur. 

Problemet opstår først, når 
enhedskulturen går i opløsning. 
Typisk vil der ske det, at man 
fortsætter uanfægtet, dvs. uden 
at bemærke at tiderne har 
skiftet. Når klubkulturen er ude 
af trit med samfundsudviklin
gen, vil klubben løbe ind i kriser 
og problemer, som ikke uden 
videre kan gennemskues. Isole
ret set kan problemerne tage 
sig ud som bagateller, selv om 
de er livsfarlige nok for den 
enkelte klub. I sin værste udga
ve kan det dreje sig om, at 
klubben uden om den officielle 
forretningsorden domineres af 
forskellige subkulturer, som me
re eller mindre synligt bekæm
per hinanden. 

For at tage et helt elemen
tært eksempel. De fleste af os 
har vist oplevet, at det tager tid 
at komme rigtigt med i klubben. 
I lang tid har vi i bogstavelig og 
i overført betydning stået ude 
på sidelinien og følt os lidt 

overset af de gamle medlem
mer, indtil vi på den ene eller 
den anden måde gjorde os for
tjent til at blive optaget i kredsen 
af rigtige medlemmer. Sidenhen 
har vi selv forholdt os lidt afven
tende over for nye medlemmer, 
måske ud fra devisen: Lad os 
nu lige se, om de er seriøse, for 
de såkaldt useriøse har vi aldrig 
haft meget til overs for. Det er 
jo bare dem, der vil prøve det 
hele, og som vi spilder vores tid 
på. 

Eksemplet tegner et billede 
af en klub, som er en lukket or
den, man skal optages i gen
nem forskellige kvalificerende 
prøver. I denne orden er gamle 
medlemmer mere værd end 
nye, forholdet til omverdenen er 
en smule fjendtligt, og alt nyt er 
af det onde. Kyllingen skal ikke 
lære hønen at lægge æg, eller 
hvad man nu kunne sige i den 
forbindelse. 

Det gik engang, fordi vi var 
opdraget til at stå den første 
svære tid igennem, men den 
går ikke i dag. Som jeg nævnte 
tidligere er folk vant til at blive 
serviceret og betragter sig 
måske umiddelbart mere som 
kunder end som medlemmer i 
gammeldags forstand (de beta
ler jo også for deres varer). De 
er kommet for at få nogle positive 
oplevelser i deres knappe fritid 
og vil ikke acceptere, at man 
først skal bankes på plads. Der 
er en verden uden for svævefly
veklubben, konkurrencen mel
lem udbydere af fritidsaktiviteter 
er hård, så de venter ikke så tål
modigt, som vi andre gjorde det. 
Resultatet: tabet af et potentielt 
medlem. 

Lad det være sagt med det 
samme: jeg anbefaler ikke, at 
klubberne skal falbyde sig efter 
supermarkedsprincippet eller 
som rene service-centre. Det 
ville sætte mange menneskeli
ge og klubmæssige værdier 
over styr. Men vi bliver nødt til 
at forholde os til tidens udvikling 
og ikke blot afvise den. 

Hvor går vejen? 
For mig er det stagnerende 
medlemstal ikke selve proble
met, men snarere et symptom 
på dybereliggende problemer. 
Når vi trods alle anstrengelser 
ikke kan tiltrække flere medlem
mer, må det betyde, at tilbuddet 
ikke er godt nok. Efter at folk 
siden starten af 60'eme har væ
ret mest interesseret i de mate
rielle goder, oplever vi gennem 
de seneste 4-5 år en stigende 
interesse for livskvalitet. De 
menneskelige og de økologiske 
værdier træder i forgrunden, og 
mange er parate til at give mere 
for at få kvalitet. 

Men heller ikke kvalitet er et 
universelt begreb, selv om der 
en tendens til samling omkring 
de ovennævnte værdier. For 
det meste vil kvalitetsbegrebet 
afhænge af, hvem vi snakker 
med. Derfor er det afgørende, 
at vi vænner os til at tænke i 
helheder, eller i koncepter, som 
markedsføringsfolk kalder det. 
Der skal være sammenhæng 
mellem den målgruppe, vi hen
vender os til, og det tilbud, vi gi
ver. Svæveflyvning er mere end 
pind og pedaler (selv om det er 
en væsentlig del). Svæveflyv
ning er hele den klubkultur, som 
folk møder, når de kommer på 

flyvepladsen. Min påstand: hvis 
folk ikke føler sig tiltalt af klub
kulturen, kan vi ikke fastholde 
dem i klubben, uanset om de 
interesserer sig for flyvning. 

Ligesom andre udbydere i 
vores samfund må vi spørge os 
selv, om vi overhovedet har et 
koncept, eller om vi mere eller 
mindre handler i blinde i for
søget på at skaffe flere med
lemmer: 
• er vores PR-strategi forkert? 
• går vi efter den forkerte mål

gruppe? 
• henvender svæveflyvning sig 

til alle? 
• er skolingsafdelingen gearet 

til PR-indsatsen? 

Unionens PR-udvalg gør 
meget ud af at fortælle, at PR 
er andet og mere end hvervning 
af nye medlemmer. Alligevel 
kan jeg have den fornemmelse, 
at klubberne bruger tilgangen af 
nye medlemmer/prøvemedlem
mer som en succes-kriterium 
for PR-indsatsen. Der findes en 
talemåde, der siger: Man mær
ker en hensigt og bliver for
stemt. Kunne det tænkes, at 
gæsterne til et åbent hus arran
gement kunne have denne op
levelse? På den ene side hører 
jeg mange svæveflyvere tale 
nedsættende om supermar
kedstanken, på den anden side 
praktiserer man en PR-politik, 
hvis egentlige mål er at skaffe 
kunder i butikken! Vi må skelne 
mellem, om vi vil drive reklame
virksomhed eller PR-virksom
hed. Målet med PR er goodwill. 

Har vi gjort os tanker om, 
hvem vores målgruppe er? For 
det første kunne man spørge, 
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om svæveflyvning henvender 
sig til alle? Svaret må blive nej. 
Der er et risikomoment, som ik
ke alle er indstillet på. Det kos
ter en pris, som ikke alle kan/vil 
betale. For mange vil der være 
et misforhold mellem den tid, 
man tilbringer på flyvepladsen, 
og den faktiske flyvetid. I for
længelse heraf er der et ret stort 
moment af uforudsigelighed i 
svæveflyvesporten (man troe
de, at det ville blive flyvevejr, og 
så gav det sig til at regne). 
Måske gjorde vi os selv en tje
neste ved at kigge folk lidt an, 
før vi lagde en masse kræfter i 
at forsøge at gø re dem til noget, 
de alligevel ikke er. Medmindre 
man lavede medlemskategori 
for mennesker, som ikke ville 
være svæveflyvere i traditionel 
forstand, men som blot ønske
de et tilknytningsforhold til klub
ben og en flyvetur i ny og næ. 
Ingen kræfter spildt og ingen 
frustrationer, og måske en og 
anden alligevel i tidens løb hop
pede over på den "rigtige" side 
af stregen. 

Er der sammenhæng mel
lem de mennesker, man gerne 
vil tiltrække, og det tilbud man 
giver dem? Gennem mange år 
har vi sagt, at der er for få kvin
delige svæveflyvere, uden at 
nogen har fundet ud af, hvorfor 
de holder sig væk. Kunne det 
skyldes, at de frastødes af de 
mandlige værdier, som hidtil har 
præget klubberne? Kunne det 
tænkes, at kvinder synes min
dre om den individualistiske og 
præstationnsprægede flyvning, 
som ser ud til at tiltrække mæn
dene? Måske har de mere lyst 
til fælles flyveoplevelser, hvor 
de ikke nødvendigvis skulle 
hævde sig over for andre. Hvis 
klubbens flypolitik går i retning 
af ensædede sprintere (bortset 
fra den tosædede til skoling), så 
har klubben svært ved at give 
et relevant tilbud til en gruppe, 
som den gerne vil tiltrække. Og 
stadig undrer man sig over, at 
kvinder bliver væk. 

Et andet eksempel: Vi vi l 
gerne tiltrække unge menne
sker, og vi vil også gerne tiltræk
ke de mere modne og eta
blerede voksne. Uden tvivl har 
klubberne også brug for begge 
kategorier, men unge menne
sker og etablerede familiefæd
re/-mødre har ikke nødvendig
vis den samme opfattelse af, 
hvordan klubområdet skal ind-
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rettes. Skal klubhuset indrettes 
som alrum eller diskotek, for nu 
at sætte det lidt firkantet op. Val
get mellem to måder at indrette 
sit klubhus på fortæller en hel 
del om den klubkultur, man øn
sker at fremme. 

Det korte af det lange: en 
ting er, hvem man siger, man 
gerne vil have fat på. En anden 
ting er, hvem man faktisk giver 
trivselsmuligheder i klubben. Er 
der sammenfald, er det godt. I 
modsatfald har man et problem. 

Er skolingsafdelingen parat 
til at tage mod det store antal 
prøvemedlemmer, som følger 
af et åbent hus? Efter min erfa
ring har vi et vigtigt flaskehals
problem her. Nye medlemmer 
bliver skuffet, fordi de alligevel 
ikke kan komme til i skoleflyet, 
og så mister de tålmodigheden. 
I stedet for at love 10-15 men
nesker noget, som man allige
vel ikke kan overholde, hvorfor 
så ikke gøre 4 mennesker til
fredse og være sikre på, at de 
også er medlemmer i næste 
sæson. 

Instruktører, som har set et 
utal af nakker passere forbi i 
forsædet, mister glæden ved 
deres arbejde. Efterhånden 
begynder deres kropssprog og 
talemåder at udstråle, at de 
heller ikke denne gang regner 
med, at deres indsats fører til 
noget resultat. Den uerfarne 
elev, der i forvejen mangler 
selvtillid, mærker stemningen 
og bliver til sidst væk. Både elev 
og instruktør er i virkeligheden 
offer for en manglende overord
net politik fra bestyrelsens side, 
og til sidst bliver også PR-ud
valget ked af misforholdet mel
lem den store indsast og de tyn
de resultater. 

Spørgsmål til fremtiden 
På den almindelige svævefly
vers vegne har jeg tilladt mig at 
formulere nogle spørgsmål til 
klubberne: 

kan jeg dele min flyvning med 
andre? 
kan jeg arbejde mig fra at be
tale? 
kan jeg betale mig fra at 
arbejde? 
kan jeg flyve, når det passer 
mig? 
har klubben andre tilbud end 
flyvning? 
hvad nu, hvis jeg skal skifte 
klub? 

Spørgsmålene er formuleret 
ud fra stikord som: plads til 
familien, mulighed for fælles 
oplevelser, fleksibelt tilbud til 
medlemmerne. 

Jeg tror på, at svæveflyve
klubberne skal orientere sig 
stærkt mod tamilerne. For man
ge af os har forholdet til familie 
og flyveklub haft karakater af et 
stadigt dilemma. Klubhus og 
område skal give plads til fami
lien, og en forkølet sandkasse 
alene gør det ikke. Også mulig
heden for tosædet flyvning med 
familien bør tilgodeses. Selv 
om jeg personligt sætter stor 
pris på ensædet flyvning, synes 
jeg også, at man som S-pilot 
bør have større mulighed for at 
dele sin flyvning med andre S
piloter. Jeg tænker her ikke kun 
på hyggeflyvning, men på 
tosædet flyvning på konkurren
ceplan. 

Flyveaktiviteten er klubbens 
livsnerve, og derfor er det 
vigtigt med et fleksibelt tilbud. I 
princippet bør man kunne kom
me til at flyve alle ugens dage. 
Det giver en bedre udnyttelse 
af flyparken og en spredning af 
aktiviteten. 

En af mine kolleger i Svæ
veflyve rådet sagde engang: 
Danmarks befolkning kan de
les op i to grupper: Dem der har 
råd til at flyve, men ikke har tid, 
og dem der har tid til at flyve, 
men ikke har råd. Kan vi løse 
dette problem med fleksible 
systemer, der tilgodeser en 
ydet indsats? Mange opgaver/ 
aktiviteter i klubberne kunne 
lige så vel placeres på hver
dage som i weekender. Klub
berne kunne danne rammen 

om konstante aktiviteter og så
ledes også fungere som et 
socialt netværk for mennesker, 
der af den ene eller den anden 
grund er udelukket fra et sådant. 

For svæveflyvere vil et klub
skifte være forbundet med 
omkostninger i form af indskud 
i den nye klub og tab af ditto i 
den gamle klub. Vi lever i en 
verden, hvor mennesker skal 
være mere mobile end tidligere. 
Klubberne er suveræne i deres 
økonomiske forhold, og unionen 
skal ikke blande sig i disse 
interne forhold. Men det var 
måske i både klubbernes og 
dermed unionens interesse, 
hvis et klubskifte ikke skulle 
være et økonomisk problem. 
Man kunne tænke sig flere mo
deller til afhjælpning af dette 
problem, men det ville nok kræ
ve, at klubberne snakkede 
sammen og koordinerede deres 
regler. 

Afsluttende 
Der kan være en vis befrielse i 
at vide, at andre har samme 
problemer som en selv. Det må 
blot ikke føre til en passiv 
opfattelse af, at vilkårene en 
gang for alle er sådan. Med 
denne artikel har jeg gerne villet 
give bolden op omkring nogle 
problemer, som jeg opfatter som 
fælles for svæveflyveklubberne. 
Det er mit håb, at den må blive 
spillet videre ude i klubberne, for 
ligesom klubbens trivsel kan 
måles på det enkelte medlems 
velbefindende, således kan 
Dansk Svæveflyver Unions 
succes måles på den enkelte 
klubs succes. 

Tom Finsen 
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· Kørsel med transportvogne til svævefly 

, 

,. 

Af Erik Nørskov, Dansk Svæveflyver Union 's flyvesikkerhedsudvalg. 

Vi har i Danmark hvert år to til 
tre uheld med transportvogne. 
Heldigvis næsten altid uden 
personskader og det drejer 
sig næsten udelukkende om 
såkaldte aleneulykker, hvor 
der ikke er andre trafikanter 
indblandet. 

Den mest almindelige grund 
til at disse ulykker sker er, at 
det drejer sig om bilister, der 
ikke kender det køretøj, de er 
kommet ud at køre med og at 
vogntoget iøvrigt ikke er sær
ligt stabilt ved højere hastig
heder. 

Jeg vil i det følgende for
søge at give nogle retningsli
nier for hvordan man kan for
bedre sine evner som chauf
før og gøre vogntoget mere 
stabilt. 

Der er stor forskel på, hvor 
stabile de forskellige vogntog 
er. Nogle begynder at blive 
ustabile og svinge fra side til 
side ved forholdsvis lave 
hastigheder, mens andre er 
stabile ved alle hastigheder. I 
alle tilfælde vil vogntoget være 
stabil ved en tilpas lav hastig
hed. 

Så stabilt som muligt 
Man kan selv gøre noget for, 
at vogntoget er så stabilt som 
mulig. Dette kan ske ved føl
gende forholdsregler: 

1. Tyngdepunktet for trans
portvognen skal ligge så 
langt fremme som muligt. 
Det betyder, at hvis man 
skal læsse bagage i vog
nen, skal det ligge forrest 
i vognen. 

2. Lateralcentret (det vil sige 
centrum for luftkræfterne) 
fra siden skal ligge så 
langt tilbage som muligt. 

.3. Vogntoget skal være så 
stivt som muligt for at und
gå udsving til siden. Dette 
kan sikres ved at køre 
med det højst tilladte tryk 
i dækkene. 

4. Bil og transportvogn skal 
naturligvis være i orden. 
Det vil sige, at der ikke må 
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være slør i hjul, hjulop
hæng og kobling, og stød
dæmperne skal være virk
somme. 

Essensen af ovenstående 
er, at en transportvogn skal 
være konstrueret som en 
dartpil. Eller måske mere 
nærliggende: Som kroppen af 
et svævefly. 

Hvor hurtigt? 
Hvis man ikke kender den bil 
eller transportvogn man kører 
med, kan man undersøge, om 
vogntoget er stabilt. Dette gø
res ved at finde et stykke lige 
vej uden anden trafik. Ved 
passende lav fart ruskes let i 
rattet. Man kan herefter i side
spej let se, at bagenden af 
transportvognen udfører ca. 
en svingning, hvorefter den 
falder til ro. Herefter gentages 
proceduren, mens farten 
øges med 5 krn/t ad gangen. 
Ved en betemt hastighed vil 
man opdage, at bagenden be
gynder at udføre flere sving
ninger, inden den falder til ro. 

Der må ikke køres hurtige
re! Ved større hastigheder vil 
vogntoget være direkte usta
bilt. 

Kan du styre kontra? 
Når man har undersøgt oven
stående, bør man sikre sig, at 
man er i stand til at styre kon
tra, hvis vognen alligevel be
gynder at svinge. 

De fleste mennesker vil pr. 
refleks styre med svingninger
ne. Det vil sige, at når foren
den af bilen for eksempel er 
længst ude til højre, vil man 
automatisk dreje rattet til ven
stre. Herved forstærker man 
svingningerne 

Hvis vogntoget kommer i 
svingninger, og man ikke har 
lært at styre kontra, bør man 
holde rattet helt fast og brem
se ganske lidt. Ved en lidt la
vere fart vil svingningerne dø 
ud af sig selv. 

Vi må stærkt fraråde, at 
man forsøger at accelerere ud 

af svingningerne . Såfremt 
man har en så kraftig motor, 
at der er nogen virkning, vil 
man hurtig komme op på så 
høje hastigheder, at vognen 
for alvor er ustabil, og situa
tionen bliver direkte livsfarlig. 

Hvis man kører med en 
hastighed, der er tæt ved den 
hastighed, hvor vogntoget 
kommer i svingninger, skal 
man være klar over, at de 
kraftige vindstød eller sug fra 
en modkørende eller overha
lende stor lastbil/bus kan brin
ge vogntoget i svingninger. 
Dette fænomen kan også fo
rekomme, hvis man selv prø
ver at overhale en anden stor 
bil. 

Pres ikke en kørsel 
igennem! 
Der flyves mere og mere 
strækflyvning i Danmark. 
Mange strækflyvninger afslut
tes på en flyveplads. Men der 
er meget kørsel med trans
portvogne på landevejen, bå
de som hjemhentning efter 
marklandinger, men også 
som transport til andre flyve
pladser i ind- eller udland for 
at deltage i konkurrencer eller 
ferielejre. 

Vær med til, at denne 
øgende trafik ikke aflæses i 
flere og flere væltede vogn
tog, hvor der er store materi
elle udgifter og mulighed for 
alvorlige personskader. 

Vogntoget kom fra læ og ud i blæst, hvor det gik i slinger. Der 
blev ikke brug for ambulancerne, men bil, transportvogn og fly 
blev meget ødelagt efter ru/letur. 

På lige vej gennem skov kom vogntoget i slinger, efter at en 
modkørende kassevogn var passeret. 

E 
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Derfor, pres ikke en kørsel 
igennem. Tænk på anvisnin
gerne i denne artikel, når DU 
skal transportere et svævefly 
på landevejen, og undgå de 
store ærgelser, der følger. 

- Det er slet ikke morsomt 
at holde i en 5 km kø på de 
tyske motorveje, specielt ikke 
når man er den forreste med 
en væltet svæveflyanhænger 
på tværs af kørebanen. 

Sådan udtrykte et af vore 
medlemmer sig, efter at have 
mistet kontrollen over et 
vogntog. 

Skal det være dig næste 
gang? 

Gode råd 
Der findes nogle almindelige 
gode råd for kørsel med trans
portvogne, som allerede be
nyttes i forskelligt omfang i 
klubberne. Vi kan nævne føl
gende: 

1. Når der køres med fly i 
vognen, bør det være den 
mest erfarne, der er chauf
før. De mindre erfarne bør 
øve sig med en tom vogn. 

2. Når man flyver stræk, bør 
man aftale hjemhentning, 
således at man ved, hvem 
der er chauffør, og således 
at man kan give gode råd, 
hvis der er noget specielt, 
man skal være opmærk
som på ved vognen. 

3. Man bør, hvis vindstyrken 
er over 12 - 15 kts, over
veje, om kørslen kan ud
sættes, til vinden har lagt 
sig, eller evt. finde en mere 
erfaren chauffør. 

4. Man har jo oftest en viden 
om, hvor stabile de enkelte 
vogne er. Man bør derfor 
være opmærksom, hvis en 
uerfaren chauffør skal ud 
at køre med en af de min
dre stabile vogne. Even
tuelt bør man overveje, om 
vognene kan ændres, så 
de bliver mere stabile. • 

NAVTOR 
flyveplanlægningsprogrammer 

~~~c?7 
Tlf. 42 39 08 11 
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Svæveflyvekonkurrencer 
Sverige: 
West Open, Skovde Segel
flygklubb, svæveflyvekonkur
rence i åben klasse, 15-meter, 
standard- og klubklasse. Pe
riode: 22-27. maj. Træning 20-
21. maj. 

Tyskland: 
International German Gliding 
Championships 1995 for 18 
M-klasse og motorsvævefly. 
Konkurrencen er åben for 
udenlandske motorsvævefly. 
Periode: 2-17. juni. Træning 
31. maj - 3. juni. Tilmeldings
frist: 31. marts. 

Litauen: 
Open Lithauanian National 
Gliding Championships 1995 
for standard og åben klasse 
med handicap. Periode: 10-
25. juni. 
Open Lithuanian Seniors Gom
petition for piloter over 50 år. 
Konkurrencen flyves i Blanik 
L-13. Periode: 27. juli - 4. au
gust. 
Open Lithuanian Junior Com
petition. Flyves alene i Blanik 
L-13. Periode: 14-26. juli. 

Tjekkiet: 
Tjekkisk mesterskab for t 
tosædede svævefly. Flyves 
alene i Blanik L-13 eller L-23. 
Periode: 22. juli - 5. august. 
Tilmeldingsfrist: 15. april. 

Arnborg Åben 
Klubmesterskab og juniorkon
kurrence afvikles i perioden 
17-27. juli på Svæveflyvecen
ter Arnborg. 

Træningsophold I Frankrig 
Nationalholdet har med støtte 
fra Team Danmark fået mulig
hed for med 6 piloter at hen
lægge en uges træning til St. 
Auban - området hvor VM 
1997 skal flyves i. Trænings
ugen gennemføres i uge 15, 
hvor der også er den almin
delige nationalholdstræning 
på Arnborg. 

KALENDER 

2/4 
27-28/5 
1-3/6 
1-2/7 
23-30/7 
11-12/8 
30/6 - 9/7 

25/5-4/6 
25-26/3 
5/4 
13-17/4 
29/4 - 6/5 
11-14/5 
20-24/5 
28/5-11/6 
14/6 
17-25/6 
26/6-2/7 
9-22/7 
17-27/7 
5-13/8 
19-26/8 
9-10/9 
13/9 
22-24/9 

23-28/5 

30/6-9/7 

Skal du landetrundt 
så brug 

KDA's Airfield Manual! 

DMU-repræsentantskabsmøde, Tirstrup 
DM i præcisionsflyvning 
Pinsetur til Bornholm og Polen 
NM i præcisionsflyvning, Sverige 
VM i rallyflyvning, Herning 
Air-BPRally 
KZ & Veteranflyklubben sommertur til Syd

tyskland (mere info: tlf. 86241704) 

DM i standard og 15 m klasserne 
PR-seminar 
S-teoriprøve S1 /95. TIimeidingsfrist: 24/3 
Nationalholdstræning 
Hjælpeinstruktørkursus Hl-1 
Nationalholdstræning 
Nationalholdstræning20-maj-95til 24-maj-95 
For-EM, Finland 
S-teoriprøve S2/95. TIimeidingsfrist: 1/6. 
Førsteinstruktørkursus Fl-1 (9511) 
Talentkursus 
Junior-EM, Polen 
Arnborg Åben og juniorkonkurrence 
Førsteinstruktørkursus Fl-2 (9512) 
Hjælpeinstruktørkursus Hl-2 (9502) 
Nationalholdstræning 
S-teoriprøve S3/95. TIimeidingsfrist: 1/9 
Nordisk svæveflyvemøde, Danmark 

DM, Aarup, Fyn 

VM, Battle Creek, USA 

s~~ 
Luflhavnsvej 28 . 4000 Roskilde 

Tlf. 42 39 08 11 

Vægur m. flyveinstrumentmotiver 61/2" 
(højdemåler, kursgyro, kunstig horisont, VOR) 
Batteridrevet 
Med 1 års garanti Medlemspris KUN kr. 245,00 

Termometer m. fartmålermotiv 6 1/2" 
Med 1 års garanti Medlemspris KUN kr. 245,00 

Vægur og Termometer sammenbygget i konsol 
Med 1 års garanti Medlemspris KUN kr. 495,00 

-~V 
Lufthavnsvej 28 . 4000 Roskilde . Tlf. 42 39 08 11 
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Nyt fra svæve-flyveklubberne 

Skive Svæveflyveklub var 
vært ved en introduktionsaf
ten d. 18. januar, hvor 12 
mødte op til kaffe og brød. De 
fik lejlighed til at se og høre, 
hvad svæveflyvning går ud 
på. Radio Midt-Vest's reporter 
Max Mehlsen-Wolf intervie
wede et kommende medlem. 
6 startede på teori sammen 
med 2 "ældre" elever. Andre 
4 vil have flyvetræning først, 
så det ser ud til at vi allerede 
har et teorihold klar til næste 
sæson. 

Fra at være 20 medlem
mer i starten af 1993 er vi nu 
nær ved de 40, så der bliver 
trængsel om flyene. Vi har nu 
i et år kørt med faste priser, 
som forsøg fra bestyrelsens 
side, og vi har kun hørt positivt 
om det. Det koster 7200 kr. 
at få certifikat alt ink. Så det 
er bare med at flyve. 

Ubegrænset startantal og 
timer, ingen gebyrer og læge
prøver at tænke på. Det be
taler klubben. 

Tilbuddet gælder 1 1/2 år, 
så det er muligt for langt de 
fleste at nå det. Sidegevinsten 
er at der altid er nogen på 
pladsen, uanset vejret. Stan
derhejsning d. 25. marts og 
flyene er klar d. 1. marts. 

Aviator afholdt generalfor
samling d. 5. marts. Her over
rakte formanden et årskrus til 
Søren Storm, der har været 
medlem i 25 år. Klubben hav
de standerhejsning d. 26. 
marts. S-teorieksamen afhol
des d. 5. april kl. 1900 i teori
lokalet på Nørholmsvej. 

Øst-sjællands Flyveklub 
holdt generalforsamling d. 19. 
februar. Klubbens mange
årige formand, Klaus Vang 
Petersen, modtog ikke gen
valg. Torben L. Nissen blev 
valgt til bestyrelsen, der har 
konstitueret sig med Torben L. 

FLYV 4195 

(Henrik Sindrup, Niels 
Holck, John Hansen og Elo 
Svanebjerg) blev genvalgt. 
Som arbejdende suppleant 
valgtes Peter Eriksen. 

Der var livlig diskussion om 
køb af nyt klubfly. Valget stod 
mellem LS8 eller Discus. Det 
blev med stort flertal besluttet 
at bestille en Discus til levering 
til sæsonstart 1996. 

Der har været et par spæn
dende klubaftener i ØSF. Jan 
S. Hansen holdt d. 15. februar 
i et fuldt klubhus alle i ånde 
med et forrygende foredrag 
om VM i New Zealand. Et par 
uger senere havde medlem
merne en spændende og for
nøjelig aften, da Ulrik Eilert og 
Jan S. Hansen underholdt 
med deres oplevelser fra EM 
i Rieti i Italien . 

Skive Svæveflyveklubholdt 
generalforsamling d. 25. fe
bruar, hvor halvdelen af klub
bens 36 medlemmer hørte for
manden berette om bedre ti
der. Vinteren igennem har et 
par medlemmer moderniseret 
vores flyværksted. med op
mærkning til værktøjet, så alt 
kan komme på plads efter 
brug. Klubhuset har fået et 
tiltrængt eftersyn, velvilligt 
sponseret af kommunen. Rent 
økonomisk går det bedre end 
længe. Vi er nu fri for irriteren
de klatgæld og kan se frem ti 
at investere i et fly mere, må
ske en Jantar. Skoleholdet er 
fuldttegnet til sæsonstart, så 
der bliver venteliste i år med
mindre instruktørerne er villige 
til at tage ekstra vagter. 

Der arbejdes på at skaffe 
trækkrog, så vi selv kan skole 
flyslæb. Vi har både fly og 
kvalificeret pilot på pladsen. 
Der var genvalg til bestyrel
sesmedlemmer på valg. Da
gen sluttede som altid med 
hyggesnak og forventninger til 
den kommende sæson. 

SFK har »boet« i 25 år 
på Rødekro Flyveplads 
Sønderjysk Flyveklub, SFK, 
tager i år hul på sin 26. flyve
sæson med Rødekro Flyve
plads som hjemsted. Flyve
klubben, der blev stiftet 23. 
august 1958 som den da ene
ste svæveflyveklub i Sønder
jylland under navnet Flyve
klubben Als, havde fra 1960 
sit hjemsted i Kragelund tæt 
ved Padborg på det militære 
øvelsesterræn, som hørte til 
Padborglejren (tidl. Frøslev
lejren). 

Da den militære forlægning 
i lejren blev nedlagt i 1967, 
stod »Als« med et uden flyve
plads og uden udsigt til at 
komme til at flyve igen. Klub
bens eksistens var kort sagt 
truet. Da blev der optaget for
hand I i nge r med Aabenraa 
Kommune, som ejede en fly
veplads i den daværende Ri
se Kommune og havde planer 
om at anlægge en storluft
havn. 

Det førte ikke til resultater 
i første omgang, og svæve
flyverne fra »Als« fandt i 1968 
og 69 midlertidigt husly i 
Esbjerg. Men i 1969 gik Rise 
Kommune ind i sagen, tilbød 
flyveklubben, som nu siftede 
navn til Sønderjysk Flyveklub, 
husly indtil 1980 og garante
rede for lån, som muliggjorde 
opførelse af hangarer og an
læg af startbaner på arealet, 
hvor der havde været gravet 
grus, men som for øvrigt man
ge år før havde været hjem
sted for Sønderjysk Flyvesel
skab (nu Cimber Air). 

Første spadestik til hangar 
blev taget i maj 1969, og 
straks efter indvielsen sidst i 
august indledtes opførelsen af 
klubhus og værksted. I den 
følgende sæson fordobledes 
antallet af aktive, medens 
starterne blev tredoblet. 

Elektronisk Flyvecomputer 
CX-1 Pathfinder 
Stor LCD skærm, meget overskuelig og letlæselig. 
Særdeles brugervenlig. 
Kompakt design. 

J 
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Lavt strømforbrug. 
Taske medfølger. Medlemspris kun 690,00 kr. 

~~ Lufthavnsvej 28- 4000 Roskilde 
-s· e R v I c e Tlf. 42 39 08 11 - Fax 42 39 13 16 
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Formand: Dagmar Theilgaard 
tlf. arb 

~U-
Dansk Motorltyver Union 
Adresse 
Tottlundgårdvej 12, 
Mikkelborg, 6630 Roddlng 
Fax 75 51 83 42 

Næstformand 
Kasserer 
Sekretær 
Bestyrelsesmedl : 

Per Toft 
Vagn Jensen 
Alfred Rasmussen 
H. Vagn Hansen 
Carl Erik Mikkelsen 
Mogens Thaagaard 

74 84 82 80 
75 518755 
315408 97 
86441133 
65 97 27 09 
74631311 
74530918 
75 66 58 71 

Pinsetur 
Tilmelding skal ske snarest af 
hensyn til hotelbestilling. 
Sidste frist er 25. april. 

Brug helst telefon eller 
telefax. 

Mangler du passagerer, en 
medpilot med erfaring fra 
flyvning i udlandet eller har du 
spørgsmål i øvrigt, så ring til 
Johannes 86985366 vent på 
tone - tast derefter 71 . Telefax 
86985877. 

Per Toft tlf. 31540705 
telefax 31540897. 

DM i præcisionsflyvning 
foregår på Haderslev Flyve
plads den 27.-28. maj. Air BP 
sponsorerer igen i år de kon
tante præmier. Kom og få dine 
flyvefærdigheder vedligeholdt 
på en morsom måde i selskab 
med andre piloter. I forbindel
se med DM afholdes kursus i 
konkurrenceflyvning den 25.-
26. maj. Nærmere program 
kan udsendes til klubberne. 
Oplysninger hos Vagn Jensen. 

RC Sport 
Danmark 
Årets NFK Open F3F konkur
rence er fejlagtigt annonceret 
til at foregå d. 4. april. 

Den rigtige dato er d. 2. 
april. Kontaktmand Finn Gu
de, tlf. 31624812. 

FAI Foto• 
konkurrence 
Federation Aeronautique In
ternationale har udskrevet en 
fotokonkurrence om luftsport. 

Førstepræmien er 500 US 
Dollars, derudover er der en 
række andre præmier. 

Vinderbillederne vil evt. bli
ve bragt i FAl's tidsskrift Air 
Sports lnt'I. Dead-line for ind
sendelse af billeder er 15. juni 
1995. Tilmeldingsformular fås 
ved henvendelse til KDA-hu
set. 

H 

Nyt fra motor
flyveklubberne 

Billund Flyveklub består efter 
generalforsamlingen af Erik 
Hansen, formand, Kjeld Lun
derskov, næstformand, Erling 
Øhlenschlæger, kasserer, Carl 
Erik Larsen, sekretær og be
styrelsesmedlemmerne Tho
mas-Peter Thøgersen, Niels 
Graver Jensen og Erling 
Jensen. Onsdag den 26. april 
er der PFT-kursus ved Ole 
Christensen. Den 30. april 
arrangeres familie-rally start 
kl. 0930. Den 1 O. juni er 
vedligeholdelses-dag i klub
ben, og onsdag den 21. juni 
landingskonkurrence. 

Midtsjæl/ands Motorflyveklub 
inviterer til 35 års fødselsdag 
den 29. april med åbent hus 
fra kl. 1000. Den 12. maj, st. 
bededag, er der EM hjemme
byggermø de med ankomst 
senest kl. 1100. Begge dage 
opkræves der ingen startafgift. 

Red Arrows 
Esbjerg Kommune har invite
ret det berømte opvisnings
hold The Red Arrows til Es
bjerg Lufthavn den 5. maj 
eftermiddag. Derudover kom
mer en række veteranfly. 

l)A 
Flyveteknisk 
Sektion 
Mandag den 24. april kl. 1930 
i Ingeniørhuset i Københavnta
ler læge Jens Elmeros om flyv
ning og den menneskelige fak
tor. Begrebet er blevet yderli
gere aktuelt, da det er indført i 
ICAO standarderne som et un
dervisningsemne i fremtidens 
flyveskoling på alle niveauer. 

Tilmelding: tlf. 33 15 65 65 
lokal 242 eller fax 33 15 37 07. 

DANSKE FLYVERE 
Foreningen afholdt sin 77. generalforsamling den 14. februar -
med et begrænset antal deltagere. Desværre - men bestyrelsen 
kan kun opfatte det som en tillidserklæring og en accept af den 
førte politik. 

Formanden omtalte i sin årsberetning de siden sidste 
generalforsamling afholdte arrangementer, som alle havde været 
meg~t godt besøgt._ Regnskabsføreren aflagde beretning om 
foreningens og de tilknyttede fonds økonomi - og fik efter en 
enkelt kommentar decharge for alle. Blomsterfonden havde i 
årets løb lagt blomster ved Flyvermonumentet og ved minde
stenen for Ulrik Birch samt ved 69 grave for omkomne danske 
piloter. Danske Flyvere's Fond havde i ·94 kun kunnet uddele 
135.000 kr. i legater, grundet faldet i renteindtægter, men havde 
nu i årenes løb ialt uddelt over 2 millioner kroner. 

. De tre bestyrelsesmedlemmer på valg, blev alle genvalgt. 
Ligeledes revisorerne. Bestyrelsen fortsætter med uændrede 
arbejdsopgaver: 

Formand: Generalløjtnant Chr. Hvidt 
Gen.sekr.: Luftkaptajn Erik K. Thrane 
Kasserer: Direktør Niels Birkemose Møller 
B-medl: Luftkaptajn Erik A. Bolvinkel 
B-medl: Direktør Ole Brinckmeyer 
B-medl: Major Oluf Eriksen 
B-medl: Generalmajor Bent V. Larsen 
B-medl: Luftkaptajn Per V. Schrøder 
B-medl: Oberstløjtnant Anker S. Sørensen 
- og som rengskabsfører: Luftkaptajn Søren B. Danielsen. 

Indskud og kontingent blev fastsat uændret til henholdsvis 
250,00 kr. og 275,00 kr. Dette blandt andet takket være en støt 
stigende medlemskare. DANSKE FLYVERE havde ved årsskiftet 
715 medlemmer. 

Den årlige skovtur blev fastsat til den 21. maj 1995. 
Indbydelse vil blive udsendt. Kryds i kalenderen allerede nu! 

Kommende arrangementer: 
21. maj: Skovtur 

0 

Abningstider i KDA-butikken 

Mandag - torsdag ... ... ........ kl. 0900 - 1600 

Fredag .......... ..................... . kl. 0900 - 1400 

Første lørdag i måneden ... kl. 1000 - 1500 

Dead-line 
Stof, der ønskes medtaget på de blå sider i maj-nummeret 

skal være KDA i hænde senest d. 31 . marts. Til juni
nummeret skal det være fremme senest d. 2. maj. 
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NAVNE 
50år flyverkammerater. Han var ører - men tog uden betænk-

Flyvechef stadig god for en munter hi- ning mod Morians tilbud. 
storie lige til det sidste! Og dermed startede jeg en 

Bruno Sørensen Personligt mødte jeg Mori- karriere inden for dansk flyv-

Da Bruno Sørensen sidst i 
an i begyndelsen af januar ning, som kom til at vare i godt 
1951. På daværende tids- og vel 43 år. 

1960'erne var sergent i Flyve- punkt gjorde jeg tjeneste som Der kan nævnes adskillige 
våbnet, blev han tilkomman- flyvemekaniker på Catalina andre, der ligeledes "fik bun-
deret Hawk batteriet på det flyene på Margretheholm i Kø- den lagt" hos Morian, fx direk-
sydlige Amager. Her gik han benhavn, men var ved at eta- tør Ingolf Nielsen fra Cimber 
dag ud og dag ind og så alle blere det økonomiske grund- Air. 
de mange fly under indflyvning lag for mine videre planer her Som Morian engang sag-
til Kastrup - og derved fik han i livet - kundskabsmæssigt at de det: 
lyst at blive pilot. kvalificere mig til Flyvevåbnets - Den eneste, der ikke kom 

Han valgte den civile ret- Flyveskole og sideløbende at længere her i livet - det var 
ning, og efter at han havde erhverve et privatflyvercertifi- sgu' mig! 
taget B i Billund, blev han i kat, der alternativt kunne tjene Men sådan kan regnska-
1970 ansat som pilot i North som starten på en civil flyver- bet selvfølgelig ikke opregnes, 

Udnævnelse 
Flying i Ålborg, og der trivedes karriere. og det fik man et godt indtryk 
han åbenbart godt. Han er der For så vidt angår det flyve- af i Gregers Dirckinck-Holm-

Flyvechef 
i hvert fald stadig, og den 28. mæssige af dette projekt star- felds udsendelse om Morian i 

t, april fejrer han både 25-års tede det lidt utraditionelt ved, TV-serien "Her er dit liv". 
Søren Tejsner jubilæum og 50-års fødsels- at jeg over en længereperiode Her blev Morian - ganske 

dag. brugte adskillige weekends til uforberedt - konfronteret med 

Dødsfald 
at "studere" flyvermiljøet ude vigtige passager af sit liv og 
på Skovlunde flyveplads. Og mødte personer, for hvem han 

Kaptajn Morian der var nok at se på dengang havde betydet meget. 

Hansen - Skovlunde var et yndet ud- Her var de gamle dirt track 

Generalmajor B. V. Larsen 
flugtsmål for mange flyvein- kørere fra ind- og udland til 
tereserede. stede for at give deres karak-

sender disse mindeord over En dag kom Morian plud- teristik af vennen Morian. 
Morian Hansen: selig hen til hegnet omkring Her var veteraner fra Royal 
Den 21. februar mistede flyvepladsen, hvor jeg stod og Air Force, der fortalte om Mo-
dansk flyvning en af sine mest iagttog dette flyvningens Mek- rians indsats som frivillig i det 
markante skikkelser i efter- ka. På sin velkendte facon engelske flyvevåben under 
krigstiden - Morian Hansen spurgte han mig direkte, om Anden Verdenskrig. 
er ikke mere blandt os. hvad F ..... jeg stod der for En af dem berettede om, 

Han nåede dog at runde sin weekend efter weekend - hvordan Morian med stor fare 
90-års fødselsdag i fin stil, ca. kendte jeg i det hele taget no- for sit eget liv havde bjerget 
seks uger før sin død. En get til flyvning? ham ud af et brændende, fuldt 

Cimber Airs nye flyvechef Sø- begivenhed, der blev fejret ved Da jeg forklarede ham, at lastet bombefly, der var styrtet 
ren Tejsner (pilotnavn TES) er en reception i hans og Elvas jeg var svæveflyver og tjente ned umiddelbart efter starten. 
45 år og begyndte i 1970 i Fly- hjem med familie og glade mit brød som flyvemekaniker, En indsat, der medførte, at den 
vevåbnet, hvor han fløj F- venner, incl. TV, der fik et godt spurgte han mig lige ud, om engelske konge belønnede 
104G i ESK 726 (,,Er der an- interview med fødselaren. jeg kunne tænke mig at flyve Morian med George Cross. 
dre?"), 1978-1983 som in- Morian havde kun et pro- KZ Ill. Alt i alt en udsendelse, der 
struktør og testpilot. blem ved den lejlighed - hans Jeg svarede ham selvfø I- ikke alene tegnede et klart bil-

I 1983 blev han copilot på høreapparat var simpelt hen gelig, at det kunne jeg da godt lede af et varmt og engageret 
AWACS (Boeing 707), året jammet i dette lystige og glade - men, det havde jeg ikke råd menneske, men som også ef-
efter kaptajn og instruktør lag. Og det ærgrede ham, at til endnu. terlod seerne med et indtryk 
frem til 1988. han ikke fuldt ud kunne tage Som bekendt var Morian af en handlingens mand, der 

TES, der har gennemgået del i de lystige historier, der en handlingens mand. Han var klar til at ofre sig for andre. 
instruktørkursus i Flyvevåbnet blev fortalt. kiggede direkte på mig og Det var derfor både smukt 
i 1978 og flysikkurser samme Som en af dem, der var så sagde: og særdeles relevant, at den 

• år, begyndte i 1989 at flyve F- heldige at opleve ham på - OK, lad os se om du over- engelske ambassade i Dan-
16, men valgte samme år at tomandshånd i det sidste hovedet kan flyve sådan en! mark ved sin forsvarsattache 
flyve for Maersk Air. halve års tid, kan jeg melde, Efter ca. en halv times flyv- viste Morian og hans familie 

I 1991 kom han til Cimber at nok var Morian blevet 90 år ning sagde han: den ære at være til stede ved 
Air, hvor han året efter blev rent fysisk - men mentalt var - All right. Du kan begynde. hans begravelse samt være 
chefpilot og instruktør. Posten hans stadig i fin form, ikke Din instruktørbliver Søren Sø- med til at bære hans kiste. 
som flyvechef overtog han 1. mindst i relation til de mange rensen, og så kan du flyve på Nok er Morian ikke læn-
december i fjor efter Erik flyvefaglige og menneskelige klods, indtil du får råd til at be- gere blandt os, men hans 
Koch, der nu er kaptajn i oplevelser, han havde haft tale. Sådan! minde vil leve længe blandt 
Premiair. gennem et langt liv blandt Jeg troede ikke mine egne flyvere. 
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North Flying gennem 25 år 
Almenflyvningen er en barsk branche, og mange 
firmaer har kun en kort levetid. 

25-års jubilæer er stadig noget af en sjæl
denhed, og der er i hvert fald ikke mange, der 
har haft samme flyvechef i alle 25 år. 

Det har North Flying i Ålborg, og dette dob
beltjubilæum fejrer man den 28. april. 

Bemærk, at der står fejrer, for 
den 28. april er ikke selve 
jubilæumsdagen. Hvornår 
den rettelig burde fejres, er det 
svært at afgøre, for hvilke 
kriterier skal man gå ud fra? 

Det er i hvert fald sikkert, 
at North Flying begyndte sin 
virksomhed i Ålborg engang i 
1970. 

Men der er en virkelig god 
grund til af feste den 28. april. 
Bruno Vinther Sørensen, der 
har været flyvechef lige siden 
starten, fylder 50 år. 

Begyndte i Thisted 

North Flying blev startet af 
fotohandler J. Steffensen i 
Thisted og hed oprindelig Nor
fly. Det drev skole- og rund
flyvning, udlejning o.l. og fløj 
fra den nuværende svævefly
veplads i Sennels, indtil Thi
sted lufthavn blev taget i brug. 

Sidst i 1970 overtog Stef
fensen Aalborg Flying Center, 
der pga. økonomiske proble
mer havde ligget stille et halvt 
års tid. 

Af Hans Kofoed 

samt i sommermånederne 
også rundflyvning, men i Thi
sted havde man i første halv
del af 1970'erne en helt særlig 
form for flyvning. Man opere
rede en de Havilland Dave for 
et fiskeeksportfirma, men det 
var en ganske særlig slags 
passagerer, man fløj med, 
ikke direktører, men levende 
hummere! 

Firmaet opkøbte hummer
unger i Skotland, fik dem fløjet 
til Thisted, hvor de blev "opfe
det" i bassiner og senere solgt, 
fortrinsvis til Tyskland. Det 
kneb dog med atfå tilstrække
lig rent vand til bassinerne, og 
efter nogle år blev hummerop
drættet indstillet. 

Vækst i Ålborg 

Selv den mest lokal patriotiske 
nordvestjyde må erkende, at 
befolkningsgrundlaget i Ål
borg er større end i Thisted, 
og af den grund varede det 

Bruno Sørensen ved selskabets første tomotorede fly, umiddel
bart efter at det ankom til Alborg. (Foto: Max Rene) 

ikke længe, før "filialen" i Ål
borg voksede forbi hovedsæ
det i Thisted. 

I Thisted havde man nem 
adgang til værksted. Man 
boede i hus med North-West 
Air Service, med hvem man 
også havde et vist aktionær
fællesskab. 

I Ålborg byggede man i 
197 4 egen hangar og etable
rede sammen med den lokale 
flyvemekaniker "Bulder" (H.E. 
Bulskov Hansen) Ålborg Aero 
Works. Det var det første pri
vate byggeri i Ålborg lufthavn, 
og Bruno Sørensen erindrer 
endnu med gysen alle de pro
blemer det gav med de civile 
og militære myndigheder. 

Efter nogle år blev det 
overtaget af Anders Nielsen; 
det har s iden tilhørt North 

West Air Service, der i øvrigt 
ikke længere har noget ejer
fælleskab med North Flying, 
og i dag ejer og driver North 
Flying dette værksted. 

Fra Skive lufthavn åbnede 
i 1975 og en lille halv snes år 
frem havde North Flying en 
afdeling her, der bl.a. opere
rede Dantherms firmafly, en 
Pressurized Navajo. 

I 1985 åbnede man en af
deling iTirstrup, og den er sta
dig i fuld gang, hvorimod af
delingerne i Thisted og Es
bjerg er i mølpose. 

Ruteflyvning 

De to firmaer blev drevet 
sammen indtil 1973, da virk
somheden blev omdannet til 
aktieselskab og skiftede navn 
til North Flying. 

Gennem alle årene har skoleflyvning været en af de vigtige 
aktiviteter, og det foretrukne skolefly er Cessna 172. 

1988 er et mærkeår i North 
Flyings historie. J. Steffensen 
trak sig tilbage som admini
strerende direktør og afløstes 
af Ib Dyhr, der kom fra Dan
transport, og man fik konces
sion på ruteflyvning. 

Samme år fik man sit første 
tomotors fly, Aztec OY-DZZ, 
som Bruno Sørensen hentede 
i USA og fløj hjem til Ålborg. 

Men der skete mere i 1973. 
Den 1. november fik man en 
afdeling i Esbjerg, idet man 
overtog Esbjerg Aviation og 
kom derved op på en flåde på 
11 enmotors- og et tomotors
fly. 

Aktiviteterne på afdelinger
ne iThisted, Ålborg og Esbjerg 
var skoleflyvning, udlejning og 
i stigende grad taxaflyvning 
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Den 1. februar 1989 åbne
de ruten Esbjerg-Rotterdam, 
to dage senere Ålborg-Sta
vanger og Ålborg-Bergen. De 
to sidste blev lagt sammen 
den 27. marts og udgangs
punktet flyttet til Århus. Kort 
efter blev også Rotterdam-ru
ten forlænget til Århus. 

Belægningen var forså vidt 
ganske god, men man holdt 
alligevel op efter et par år. 

- Det skyldes, at vi havde 
alt for mange pilotudskiftinger, 
siger Bruno Sørensen. På det 
tidspunkt var der en voldsom 
efterspørgsel efter trafik-
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piloter, og vi kunne slet ikke 
holde på vore - nogle var kun 
en måned hos os, før de gik til 
et af de store selskaber. Alt i 
alt havde vi 32 forskellige i det 
par år vi fløj ruteflyvning. 

Det, vi er bedst til 

- Ja, vi tabte en masse penge 
på rutetrafikken, siger Søren 
lbent, der i 1991 overtog pos
ten som administrerende di
rektør. Vi måtte erkende, at 
ruteflyvning og almenflyvning 
er to helt forskellige ting, og vi 
besluttede derfor at vende til
bage til det vi er bedst til , ge
neral aviation. 

Vi driver flyveskole, flyver 
rundflyvning og bannerslæb, 
lejer fly ud og satser stærkt 
på taxaflyvning, og som et led 
heri købte vi i fjor Nordic Air i 
Skive. 

Da North Flying skulle drive 
ruteflyvning, forlangte Statens 
Luftfartsvæsen, at man opret
tede en teknisk afdeling. Det 
gjorde man ved at fusionere 
med North-West Air Service, 
men da rutetrafikken blev 
indstillet, ,,gik man atter hver 
til sit". Rent juridisk skete det 
ved, at der pr. 1. maj 1991 op
rettedes et nyt A/S, der købte 
flydelen og navnet North 
Flying af det gamle selskab. 

- almenflyvning 

I dag har North Flying hjem
sted i Ålborg Lufthavn og et 
kontor i Aarhus Lufthavn (Tir
strup). Søren lbent er admi
nistrerende direktør, Bruno 
Sørensen flyvechef og Søren 
Justesen teknisk chef. Sel
skabet har 12 fast ansatte og 
ca. det dobbelte i sommermå
nederne og en flåde på en lille 
snes fly, egne og indlejede, ca. 
halvt af hver. 

Flagskibet er en Metro - el
ler er det Merlin'en? - der beg
ge bruges til flyvninger på ud
landet. Specielt Østeuropa er 
et område, hvor North Flying 
kommer ofte, og det er hyppigt 
flyvninger, der går fra en uden
landsk destination til en an
den. 
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Administrerende direktør 
Søren lbent. 

Flyvechef Bruno Sørensen. 

Metroen er i dag selskabets flagskib. 

lS' år i ba11sk 

RECEPT10N 
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Af tomaters har man des
uden to Navajo, en Beech 
Duchess, der mest bruges til 
skoleflyvning og pakketrans
port og en P. 68. 

- Den er vi nødt til at have 
på grund af øerne, siger Bruno 
Sørensen. Vi har masser af 
flyvninger til Læsø og Anholt. 
Somme tider er vi der flere 
gange om dagen, og derfor 
må vi have et fly, der kan nøjes 
med de små pladser. 

Rutetaxa fra Ålborg til de 
to øer er der dog ikke basis 
for. 

Af enmotors fly har man en 
halv snes Cessna 172, som 
er det foretrukne skolefly, og 
PA-28. Ud over skoleflyvning 
har man også udstrakt rund
flyvning i det nordjyske. 

- Der er forbavsende man
ge mennesker, der ikke har 
prøvet at flyve, siger Søren 
lbent, men vi nøjes ikke med 
at give dem en landingsrunde. 
Vi tager 120 kr. for voksne og 
100 kr. for børn, men så får 
de også en tur på 10-15 mi
nutter. 

- Og vi betaler vore piloter 
en rimelig løn, tilføjer han. 

I sommermånederne har 
man også en udstrakt virk
somhed med bannerslæb. 

Hvor mange elever? 

North Flying har i mange år 
været en af de store jyske fly
veskoler, så gennem årene 
har man uddannet ganske 
mange piloter. 

- Måske 1.000, men det 
kan også være 2.000, siger 
Bruno Sørensen. Nogle har jo 
fået flere certifikater hos os. 

I bestræbelserne på at 
gøre 25-års jubilæet så festligt 
som muligt vil man gerne se 
så mange tidligere elever som 
muligt. For at finde frem til 
dem har man derfor udsendt 
dataark til pilotkantiner, flyve
selskaber, klubber m.v., og 
tidligere elever, der indsender 
arket og et pasfoto (til opdate
ring af det forholdsvis nye 
elevgalleri), bliver indbudt til 
jubilæet. 

Og hvornår var det nu det 
var? 

Den 28. april - i Ålborg! • 
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Bjørnen har forladt Europa 

.. .. 

Af Jan Jørgensen 

Den russiske bjørn har definitivt forladt de euro
pæiske lande, som engang udgjorde NATO's 
østlige modstykke, Warszawa Pagten (WAPA). 

Efter næsten 50 års stationering i Østeuropa 
markeredes tilbagetrækningen af de tidligere 
sovjetiske styrker med en højtidelighed i Berlin 
den 31. august 1994. 

Hermed afsluttedes en enorm militær logistisk 
proces, som startede for fire år siden. 

For forfatteren har denne pe
riode været helt utrolig spæn
dende, ikke kun på grund af 
de historiske ændringer i det 
politiske verdensbillede, men 
også fordi Østeuropas åbning 
mod Vesten har gjort det mu
ligt at følge tilbagetrækningen 
på nært hold. 

Det har været en fantastisk 
oplevelse at kunne besøge 
Sovjets flybaser i Østtyskland, 
Polen, Ungarn og Tjekkoslo
vakiet, før de blev lukket, og 
gennem fire år har forfatteren 
rejst Østeuropa tyndt for at nå 
at besøge så mange sovjeti
ske flybaser som muligt, før 
det var for sent. 

Ikke mindre end 15 sovje
tiske baser er det blevet til, og 
flere tusinde billeder af fly, 
som det tidligere var komplet 
usandsynligt blot at tænke på 
at fotografere. 
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Nu er det hele overstået. 
De sidste sovjetiske flystyrker 
er trukket tilbage, og det er 
slut med at jagte røde stjerner 
i luften over Europa! 

WAPA 

Warszawa Pagten (WAPA) 
blev stiftet i Polens hovedstad 
den 14. maj 1955 og bestod 
af otte lande fra det dengang 
kommunistiske Østeuropa 
(Albanien, Bulgarien, Polen, 
Rumænien, Tjekkoslovakiet, 
Ungarn, Østtyskland og Sov
jetunionen). Albanien forlod 
dog WAPA i 1960 og vendte 
sig i stedet mod Kina for 
militær og økonomisk bistand. 

WAPA blev oprettet som en 
militær reaktion på Vesttysk
lands optagelse i den vestlige 
forsvarsalliance NATO ni dage 
tidligere. Med 6,3 millioner 

soldater under våben tjente 
WAPA samtidig som magtor
gan for kommunistpartiet i 
Moskva overfor de østeuro
pæiske marionetter (pagten 
blev anvendt til de militære 
indgreb i Ungarn 1956 og i 
Tjekkoslovakiet 1968). 

Den kolde krigs spændin
ger mellem NATO og WAPA 
har gennem årene holdt det 
meste af verden i skak. Den 
første tid var domineret af 
større og mindre konfrontatio
ner, som for eksempel ned
skydningen af Gary Powers 
U-2 rekognosceringsfly over 
sovjetisk territorium den 1. 
maj 1960, opførelsen af Ber
lin-muren i august 1961 og 
Cuba krisen i oktober 1962. 

Senere ledte forskellige vå
benbegrænsnings-forhand
linger til en vis afspænding 
mellem NATO og WAPA, hvil
ket i 1979 resulterede i under
skrivelse af SALT li aftalen 
(Strategic Arms Limitations 
Talks) . Yderligere forhandlin
ger som led i START ( Strate
gic Arms ReductionsTalks) og 
INF (lntermediate-range Nu
clear Forces) aftalerne blev 
afbrudt den 1. september 
1983 som protest imod, at 
sovjetiske Su-15 Flagon jage
re nedskød en koreansk 
Boeing 747 med 269 menne
sker ombord over Kamchatka 
halvøen. 

Pil billedet herover ses en Su-
17 Flanker-8 fra 582 IAP 
under dens sidste start fra 
Chofna i Polen den 5. maj 
1992. 

Glasnost 

Den 11. marts 1985 tiltrådte 
Mikhail Gorbachev som gene
ralsekretær i Sovjets kommu
nistparti, og den følgende dag 
blev START og INF forhand
lingerne genoptaget (efter 
lange forberedelser). Med sin 
Glasnost-politik blev Gorba
chev direkte årsag til, at ver
den ændrede sig i et omfang, 
der kan synes næsten ube
gribeligt. Mest afgørende var 
2+4 forhandlingerne mellem 
de to Tysklande og de fire 
sejrsmagter fra Anden Ver
denskrig (USA, England, 
Frankrig og Sovjetunionen), 
som førte til genforeningen af 
Tyskland den 3. oktober 1990. 

Siden fulgte den kolde 
krigs afs lutning med ned
læggelsen af Warszawa Pag
ten den 31. marts 1991 og be
gyndende tilbagetrækning af 
Sovjets enorme militærstyrker 
fra de tidligere WAPA med
lemslande. 

International nedrustning 
blev fastlagt ved CFE-trakta
ten ( Conventional Forces in 
Europe) og CSCE-forhandlin
gerne ( Conference of Security 
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and Cooperation in Europe), 
hvilket markerede indlednin
gen til en verdenshistorisk de
mokratiseringsproces, der 
uden tvivl overgik de flestes 
fantasi og til sidst overraskede 
Gorbachev selv, da kuppet 
den 19. august 1991 resulte
rede i Sovjetunionens endeli
ge opløsning. 

2.000 fly 

Sovjet havde ingen militære 
enheder i Bulgarien og Rumæ
nien på dette tidspunkt, men 
fra de øvrige ex-WAPA natio
ner skulle store militærstyrker 
trækkes tilbage. Det drejede 
sig om 50.000 mand i Polen, 
50.000 i Ungarn, 75.000 i 
Tjekkoslovakiet og 375.000 i 
det gamle Østtyskland, samt 
tilhørende enorme mængder 
materiel. Dertil kom 100.000 i 
de tre baltiske lande (Estland, 
Letland og Litauen), der ved 
opløsningen af Sovjetunionen 
blev selvstændige stater. 

Det har ikke været muligt 
at få opgivet det præcise antal 
sovjetiske militærfly og heli
koptere, der var stationeret i 
Østeuropa. Formentlig ved de 
det knap nok selv, men det 
må anslås at være op imod 
2.000. 

Ikke overraskende ville alle 
de "nye" østeuropæiske natio
ner af med de fremmede styr
ker så hurtigt som muligt, da 
Sovjet generelt blev betragtet 
som en besættelsesmagt. 

Det tidligere Sovjetunionen 
var absolut ikke uvillig til at 
trække sine militærstyrker til
bage, og der opstod hurtigt 
enorme problemer i forbindel
se med flytning, genhusning 
og omskoling af disse tropper 
samt deres familier. 

De sovjetiske styrker forlod 
Ungarn og Tjekkoslovakiet al
lerede pr. 1. juli 1991, og Polen 
sagde farvel til de sidste den 
15. november 1992. 

Derimod var den langt me
re omfattende tilbagetræk
ning fra det østtyske område 
først aftalt gennemført inden 
31 . august 1994, og som 
hjælp til finansiering af gen
husningen harTyskland bidra
get med 12 milliarder D-mark. 
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Recce-versionen Su-24 MR Fencer-E fra 11 RAP på Welsow i 
Tyskland. 

Som eneste MiG-29 regiment havde 733 IAP på Damgarten to 
grøn/brun camouflerede fly. 

Su-1 lM Fitter-K fra 20 IBAP på Templin. 

MiG-27K fra 339 /BAP baseret på Finsterwalde taxier forbi to 
af regimentets MiG-23UB. 

De baltiske lande var me
get bange for at blive "glemt" i 
denne proces, men efter man
ge problemer forlod de sovjeti
ske styrker endelig dette 
område samtidig med tilbage
trækningen fra Østtyskland. 

Reelt har "det nye" Rus
land overtaget forpligtigel
serne til at trække de tidligere 
sovjetiske militærstyrker tilba
ge fra Østeuropa. De mange 
D-mark blev derfor udeluk
kende afleveret til Rusland, og 
de øvrige republikker i Stats
samfundet af Uafhængige 
Stater (SUS, eller på russisk 
SNG) fik ikke direkte del i dette 
beløb. Ikke desto mindre blev 
flystyrkerne efter tilbagetræk
ning fordelt med 70% til Rus
land og 10% til hver af repu 
blikkerne Ukraine, Hviderus
land og Kazachstan. 

Det organisatoriske 
koncept 

Flystyrkerne i det tidligere 
Sovjetunionen var opdelt i en 
række selvstændige organi
sationer, hvoraffire var direkte 
underlagt Flyvevåbnet, Voen
no Vozdushnye Si/y(VVS): de 
strategiske flystyrker, Strate
gicheskaya Aviatsiya (SA), 
frontflystyrkerne, Frontovaya 
Aviatsiya (FA), luftforsvarsfly
styrkerne, lstrebite/'naya Avi
a tsyia Protivo-Vozdushnoi 
Oborony (IA-PVO) og trans
portflystyrkerne, Voenno 
Transportnaya Aviatsiya (VTA). 
Desuden havde Hæren og 
Flåden sine egne flystyrker, 
benævnt henholdsvis Armej
skaya Aviatsiya (AA) og Aviat
siya Voenno-Morskogo Flote 
(AV-MF). 

De fleste af de flystyrker, 
der var baseret i de andre 
WAPA lande, var en del af FA, 
den absolut største og slag
kraftigste VVS organisation. 
FA var opdelt i forskellige 
geografiske operationsområ
der, Teatr Voennykh Deistnij 
(TVD), hvoraf den vestlige 
TVD med hovedkvarter i Leg
nica i Polen kontrollerede Sov
jets flystyrker i Østtyskland, 
Polen, Tjekkoslovakiet og de 
Baltiske lande. Ungarn var en 
del af den sydlige TVD. • 
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Mi-17 Hip-H fra 337 OVP på 
Mahlwinkel. 

Den vestligeTVD udgjorde 
faktisk et helt flyvevåben i sig 
selv og rådede over de nyeste 
jagertyper (MiG-23 Flogger-K, 
MiG-29 Fulcrum-AIC, Su-27 
Flanker-8) og jagerbombere 
(MiG-27 Flogger-J, Su-17 
Fitter-K, Su-24 Fencer-O, Su-
25 Frogfoot-A), samt en ræk
ke støtteenheder af forskellig 
art til varetagelse af specielle 
opgaver som rekognoscering 
og elektronisk krigsførelse 
(MiG-25 Foxbat-BIDIF, Su-24 
Fencer-EIF, 11-20 Coot-B) 
samt transport (An-2 Colt, An-
12 Cub, An-26 Guri, Mi-6 
Hook). Den vestlige TVD var 
det eneste område, hvor 
transportflyene ikke var un
derlagtVTA, men i stedet ope
rerede direkte under FA. 

De operative enheder var 
opbygget af divisioner, regi
menter og eskadriller, hen
holdsvisAviadiviziya, Aviapolk 
og Eskadrilya, hvilket ganske 
pudsigt svarer til den ameri
kanske opbygning af USAF. 

Standard FA formering var 
tre eskadriller per regiment på 
samme base og tre regimen
ter underlagt hver division. For 
kampfly bestod en eskadrille 
normalt af 12-14 fly, hvilket gi
ver omkring 40 fly per regi
ment på samme base og 120 
fly per division. 

Det forholder sig lidt ander
ledes for AA formeringen, der 
normalt bestod af to helikopter 
regimenter per arme, med 
omkring 40 Mi-24 Hind og 20 
Mi-17 Hip-H per regiment. 
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-
Mi-24 Hind, ligeledes fra 337 OVP. 

Fire zoner 

Stationeringen af Sovjets fly
styrker i Østeuropa var prin
cipielt opbygget i forskellige 
geografiske zoner rettet mod 
vest. 

I en afstand af 50-1 00 km 
bag "jerntæppet" (den øst
vesttyske grænse) var Mi-17 
og Mi-24 kamphelikoptere 
baseret i Parchim, Stendal, 
Mahlwinkel, Cochstedt, All
stedt og Weimar. 

Den imponerende, store Mi-6 
Hook var baseret ved 239OVP 
på Oranienburg ved Berlin. 

Næste zone 100-150 km 
fra grænsen bestod af MiG-
23 og MiG-29 jager regimen
ter baseret i Damgarten, Witt
stock, Finow, Zerbst, JQter
bog, Kothen, Falkenburg, 
Merseburg og Altenburg. 

150-200 km bag grænsen 
fulgte tredje zone med Su-17, 
Su-25 og MiG-27 jagerbom
ber regimenter baseret i Dem
min, Mirow, Neuruppin,Temp
lin, Brand, Finsterwalde, Bran
dis og Grossenhain. 

Sidste zone var langtræk
kende typer baseret i Polen, 
indenfor 50 km fra grænsen 

til Østtyskland, og bestod af 
Su-27 jager regimenter i Star
gard og Chojna samt Su-24 
jagerbomber regimenter i 
Zagan, Szprotawaog Krzywa. 

MiG-29 regimentet på Fi
now 25 km nordøst for Berlin 
havde i øvrigt en interessant 
fortid. Fra 1982 til 1989 var 
denne enhed udstyret med 
den højtflyvende Mach 3 inter
ceptor MiG-25PD Foxbat-E 
og havde udelukkende til 
opgave at afskære de ameri
kanske Lockheed SR-71 
Blackbird rekognosceringsfly, 
som i denne periode var de
ployeret på Mildenhall i Eng
land. 

Hvorvidt SR-71 vovede sig 
ind over Østeuropa, og hvor
vidt MiG-25 kunne nå den, 
melder historien desværre ik
ke noget om! 

Dagligdags operationer 

På sovjetiske flybaser var alle 
missioner typisk lagt i meget 
faste rammer. Der blev kun 
fløjet et par gange om ugen, 
og enten blev der trænet dag
flyvning (fra klokken 8 til 16) 
eller natflyvning (mellem 16 og 
24). 

På de dage, hvor der en
delig skulle flyves, blev der så 
til gengæld virkelig fløjet, idet 
alle piloter skulle nå de fast
lagte træningsmissioner. Hvert 
enkelt fly gik i luften 5-6 gan
ge i løbet af dagen, og med 
op til 20-25 aktive fly på flight
linen var flyvningen meget 
intens. En flyinteresseret, der 
kom forbi en base, hvor der 
blev fløjet, fik en fantastisk 
dag! 

Sovjetiske kampfly blev 
normalt opbevaret i beton-
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sheltere dækket med jord og 
beplantning, men før dagens 
flyvning blev alle aktive fly 
trukket ud på en central flight
line, hvorfra der blev opereret. 

En halv times tid før flyv
ningerne startede udførte et 
tosædet fly altid en vejrrekog
noscering i det område, der 
skulle flyves i den pågælden
de dag. Hvis vejret var accep
tabelt, gik det derefter løs med 
dagens missioner. 

Samme klasse piloter skul
le ofte flyve samme trænings
profil, hvorfor de gik i luften 
kort efter hinanden og fløj 
mere eller mindre i "gåse
gang". Missionerne var nor
malt kun af kort varighed, og 
selv langtrækkende jager
bombere som Su-24 baseret 
i Polen fløj sjældent mere end 
en halv til en hel time. 

Et andet eksempel er de 
MiG-27, der var baseret på 
Brand i Østtyskland. De nøje
des ofte med at flyve 40 km til 
et lokalt skydeområde ved 
Baruth nær Zossen og lande
de tilbage på basen kun 20 
minutter efter start! 

Når der ikke blev fløjet, for
beredtes de næste trænings
missioner grundigt, og dagen 
før der skulle flyves, deltog alle 
piloter i en stor briefing. Her 
blev de vanskeligste manøv
rer i den aktuelle træningspro
fil gennemgået af dygtige pi
loter, og der blev informeret 
om, hvilke flyveruter, højder 
og kontrolpunkter, der skulle 
benyttes. På grundlag heraf 
kunne de enkelte piloter fore
tage en mere detaljeret plan
lægning af missionen, således 
at alle var klar til udelukkende 
at koncentrere sig om selve 
flyvningen næste dag. 

Pilotkategorier 

Piloterne var inddelt i tre klas
ser, afhængig af deres aktu
elle træningsstandard. Den 
helt nye pilot var en 3. klasses 
pilot og måtte kun udføre et 
begrænset antal manøvrer. 

Efterhånden som han blev 
dygtigere, udnævntes han til 
2. klasses pilot, hvilket med
førte færre restriktioner på 
manøvrerne. 
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89 BAP forlod Seprotana i Polen den 7. juli 1992. 

Højeste træningsstandard 
havde 1. klasses piloten, som 
måtte udføre alle manøvrer og 
kunne være divisionschef eller 
instruktør eller lignende. 

Den bedste pilot i hver 
enhed blev udnævnt til såkaldt 
"Sniper-pilot", og han var som 
den eneste tilladt en vis grad 
af personligt initiativ under 
sine flyvninger. 

Piloternes lønninger steg 
fra 3. klasse til 1. klasse, og 
et lignende system var i øvrigt 
gældende for teknikere. 

Set i forhold til vestlig prak
sis udførte sovjetiske piloter 
en relativ stor del af deres træ-

Imponerende line-up af 32 
stk. Su-27 Flanker på Chojna 
i Polen på dagen før hjemflyv
ningen den 5. maj 1992. 

ningsflyvning om natten. En 
anden tydelig forskel var, at 
missionerne stort set altid blev 
fløjet med fly alene eller i par, 
og der blev aldrig trænet med 
forskellige flytyper integreret 
i samme mission. 

Kun sjældent udførtes 
touch-and-goes for at træne 
landinger, og længere naviga
tionsflyvninger blev ligeledes 
kun trænet meget sjældent. 
Tilsyneladende koncentrere
de de sovjetiske piloter en stor 
del af deres flyvning om selve 
våbenafleveringsfasen. 

Tilbagetrækningen 

Selve tilbagetrækningen af de 
tidligere sovjetiske flystyrker 
fra Østeuropa blev udført med 
militærisk disciplin. I god tid 
før dagen oprandt blev alle 
regimentets fly opstillet på 

flight-linen (et ganske impo
nerende syn!), og alle syste
mer gennemprøvet for at ude
lukke problemer under selve 
flyvningen. Opstart og udrul
ning blev udført, så de to 
første fly kunne slippe brem
serne og begynde at rulle hen
ad startbanen præcis på det 
fastsatte tidspunkt. Derefter 
fulgte hele regimentet parvis 
med fem minutters mellem
rum, og i løbet af 1-2 timer 
var 30-40 fly væk, efterla
dende en spøgelsesagtig tom 
flybase. 

Billedet var det samme 
hver gang en base blev for
ladt. Ofte var hjemtransport 
af personel og udstyr indledt 
et godt stykke tid før flyene 
skulle trækkes tilbage, og ba
serne var således i en elen
dig forfatning. 

Mange steder var store de
le af banesystemets beton
plader allerede fjernet og solgt 
til lokale entreprenører, og det 
tilbageværende personel for
sømte ikke en chance for at 
tjene lidt ekstra vestlig valuta. 
Militære kasketter og pilothjel
me kunne nemt indbringe go
de D-mark ved salg som sou
venir til de mange besøgen
de, der som regel dukkede op 
for at overvære tilbagetræk
ningen. 

Nogle gange fandt man 
endda på at kræve entre for 
adgang til basen - det virkede, 
som om alt var tilladt, bare der 
blev betalt for det! • 

..,,, 
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Den islandske kystbevogtning, Landhelgisgæsla Islands, ope
rerer en Fokker F.27-200 til havovervågning og fiskeriinspektion 
samt SAR-opgaver, en Eurocopter SA.365N Dauphin til SAR 
og en Eurocopter AS.350B Ecureui/ til betjening af fyrtårne og 
opgaver for politiet. Flyene ses her under forbiflyvning i formation 
ved et flyvestævne i august i fjor for at markere 75-årets for det 
første flyvning i Island. Landhelgisgæsla har en Eurocopter 
AS.332L2 i ordre til levering i juni. Foto: Peter P. Johnson. 
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FL YUDLEJNING 
AYF AA-1 IFR/GPS 
BSV C172 IFR 
RPJ C172 IFR 
BIU C172 IFR 
CJI PA28-181 IFR 
BLU PA28-181 IFR 
BEi C177RG IFR/GPS 
CRC C177RG IFR/GPS 
ENG PA32-SIX IFR 
ASJ BE95 IFR/TWIN 

Rabatordninger efter aftale. 

SKO LEFL YVNING 
A, B, I & Twin skoling samt PFT. 

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

Vi er specialister i konvertering af udenlandske certifikater. 

495,-
625,-
625,-
625,-
790,-
790,-
845,-
845,-

1.190,-
1.600,-

Kom eller ring og få tilrettelagt din uddannelse til en fornuftig pris. 

A-CERTIFIKAT 
Vi kan nu tilbyde en virkelig fordelagtig pris på A-certifikat: 
Cessna 172 • 999,25 incl. 25% moms pr. bloktime 
Prisen er under forudsætning af kontant afregning efter hver flyvning. 

Åbent alle dage mellem 08:00 & 19:00 

IKAROS FLY-ROSKILDE LUFTHAVN-42391010 

VM-23 Variant 
lnteco er en ny tjekkisk flyfa
brik, oprettet for fem år siden. 
Dens første produkt var L-
213A, et helmetalsvævefly til 
kunstflyvning, og den fremstil
ler desuden svævefly-trans
portvogne, også de af helme
tal. 

Fabrikkens første motorfly, 
VM-23 Variant, er et højvinget 
fly med "klassisk understel", 
dvs. halehjulsunderstel. Det er 
firesædet, men næppe et æg
te sådant, for bagagekapaci
teten opgives til "max. 20 kg"! 
Kabine, der har to døre, er 108 
cm bred og 122 cm høj. 

Motoren er tjekkisk, en 
LOM M332A med en start
ydelse på 140 hk ved 2. 700 
olm. Det er en luftkølet firecy
lindret rækkemotor, der går på 
80/100 oktan Avgas og har en 
gangtid mellem hovedefter
syn på 2.000 timer. Tankind
holdet er 150 liter benzin og 
otte liter olie. 

VM-23 certificeres efter 
reglerne i FAR 23, Amend
mendt 23-41, og man er i år 
begyndt på serieproduktio
nen. 

Skal du landetrundt 
så brug 

KDA's Airfield Manual! 

lnteco arbejder også på 
prototypen til et firesædet lav
vinget fly med optrækkeligt 
understel, VM-22. På pro
grammet er også et tomotoret 
fly. 

Fabrikken vil gerne kontak
tes af firmaer, der kan sælge 
og servicere dens produkter. 

lnteco s.r.o., Velkomorav
ska 1469, Stre Mesto, CS-686 
03 Uherske Hradiste. Tlf. og 
fax 0632/611 86 og 622 48. 

lnteco VM-23 

(140 hk LOM M332A) 

Spændvidde .......... 10,80 m 
Længde ...... .. .. ......... 7,45 m 
højde .. ............ ......... 2,15 m 
Vingeareal ........... ... 17,5 m2 

Tornvægt .. ........ ...... .. 490 kg 
Fuldvægt ................. . 900 kg 
Max. hastighed .... 175 km/t 
Rejsehastighed .. .. 150 km/t 
Stallhastighed ........ 70 km/t 
Stigehastighed ....... 3, 7 m/s 
Start til 15 m ............ 230 m 
Landing fra 15 m ...... 180 m 
Rækkevidde ........... 840 km 

s~Y 
Lufthavnsvaj 28 . 4000 Roskilde 

Tlf. 42 39 OB 11 
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et godt FORSVAR 
--------•-gavner FREDEN•• 

.... -· 

Vil du være med lil al få disse 
lopprofessionelle ned på jorden? 

Forsvaret søger unge til den krævende uddannelse som militær 
flyveleder. Klarer du den, er der jobgaranti! 

Arbejdet som civil og militær flyveleder ligner 
hinanden, men der er forskel. Den civile flyveleder 
arbejder f.eks. med trafik, der følger faste procedurer, 
mens den militære flyveleder dirigerer fly, der følger 
anderledes regler og ruter. 

Uddannelsen varer ca. 36 måneder, hvor der fore
går en løbende vurdering af den enkelte elev. Kun de 
der opnår tilfredsstillende resultater går videre. 
Uddannelsen er kostbar, derfor må du være indstillet 
på at tegne kontrakt om 9 års tjeneste i flyvevåbnet. 
Derefter er du frit stillet- bl.a. til evt. at søge job i 
udlandet. Siden 1958 har flyvevåbnet leveret flyve
ledere til 25 nationer - det siger lidt om uddannelsens 
internationale anseelse. 

Uddannelsen består af følgende 
elementer: 
• 8 måneders militær grund- og sergent

uddannelse, 
• 5 måneders flyveledergrundkursus, 
• 1 måneds elementærkursus i flyvning, 

• 6 måneders tårn- og indflyvningskontroltjeneste, 
• 12 måneders flyvelederpraktik. 

Ansøgning og optagelsesprøve: Kvinder og mænd i 
god fysisk form med dansk indfødsret kan søge. Min. 
10. klasses udvidede afgangsprøve med gode kund
skaber i dansk, engelsk, regning og matematik. Du 
skal være fyldt 18, men ikke 25 og have mindst 6/30 
på hvert øje, 6/9 med korrigerende glas samt normalt 
synsfelt og farvesans. 

For at blive ansat skal du bestå en 5-dages opta
gelsesprøve, med bl.a. lægeundersøgelse, en række 
psykologiske og psykotekniske prøver samt kund
skabsprøver. 

Er du interesseret i en fremtid som militær 
flyveleder? Ring eller skriv efter en brochure 

og et ansøgningsskema. 
Telefon: 44 68 21 22 (ma.-fre. 09.00-
15.00), telefax: 44 66 02 97. Udenfor 
kontortid kan du benytte vores automatiske 
døgnservice. Det er samme nummer. 

FYR 

APR. 95 

FORSVARETS VÆRNEPLIGT & REKRUTTERING 
Flyvestation Værløse 

Postboks 145, 3500 Værløse 
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TILBUD FRA KDA-SHOPPEN 

Great glider pilot nr. 1 & 2 
Spændende historier 

fm svæveflyvningens verden 

Pris pr. stk. kr. 160,
Pris for begge to kr. 300,-

Vmdmåler - Skywatch 
vandtæt lommemodel med 
digital display. Fåes med 

aflæsning i km/t. Nm, meter/sec. 
Kun kr. 356,-

Techstar 
elektronisk computer 

m/3 urs gamnti 
Kun kr. 560,-

-

Gannin GPS 45 
Vandtæt. bærbar GPS med moving map 

display og aftagelig antenne. 
Leveres med holder og strøm/dataledning. 

Vægt inkl. 4 batterier kun 265 g. 
250 Waypoints og 20 ruter. 

Pris kr. 4.500,-

''Vi ved hvorfor fuglene 
synger'' & ''I vilden sky" 

Pr. stk. kr. 25,-

Kongelig Dansk Aeroklub, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde, Tlf. 42 39 08 11, Fax 42 39 13 16 
\li· 1 • •. · I m,m~ · t ,,1 ·n I • 
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OSCAR 
YANKEE Tilgang 

OY- Type 

FRO Piper PA-28-151 
XZO Hoffmann H.36 

Slettet 

Fabr. nr. Reg.dato 

28-7515428 17.2. 
3514 30.1. 

Ejer 

Center Flight, Roskilde 
Vestjysk Svæveflyveklub 

Kommentarer 
til OY- Type Dato Ejer Årsag 
Oscar Yankee 

BYN Fairchild Metro li 15.2. 
CHK Dornier Do 228 14.2. 
FCM Fairchild Merlin 2.2. 

Hastværk er lastværk! Det gik 
lovlig stærkt med at lave sidste 
måneds Oscar Yankee, så 
rubrikken fik sin rigelige andel 
af slåfejl: 

GRA De Havilland DHC-7 23.1. 

Otto Hansen, Nr. Alslev 
Vinther Aircraft Sales, Roskilde 
Eastern Trade Wings, Osted 
Grønlandsfly 

Solgt til USA 
Solgt til Sydafrika 
Solgt til Østrig 
Lejemål ophørt 
Solgt til England SRZ Fokker F. 27 31.1. Star Air, Kastrup 

Ejerskifte Under tilgang skal bogsta
verne for KR-2'en være OY
CMZ. OY- Type Reg.dato Nuværende ejer Tidligere ejer 

Den slettede PA-30 er OY
RYS, ikke OY-RYA. 

Ejerskiftedato for OY-BYH 
er 23.12. 

Til denne måned er kun at 
sige, at Warrior OY-FRO er fra 
1975, ex SE-GLD, og at Dimo
na OY-XZO er fra 1983, ex SE
UCK. 

AYS 
BSF 

BYK 
CAC 
CKL 
PAS 
RYN 
XLL 

Gr.Am. AA-5 
PA-34-200 

Cessna 4218 
Partenavia P.68B 
Cessna 182P 
M-S. 880B 
Cessna 182P 
ASW-20F 

l] LJ_c:___11 

.•........•..... as ever unequalled I 
1995 in New Zealand again the winning 
sailplane, World Champion for the sixth 
consecutive time. 

A unique success, not only in the 
Standard Class, but in the whole history 
of gliding. 

2.2. 
16.2. 

13.2. 
20.2. 
30.1 . 

3.2. 
20.2. 
17.2. 

Ø ·SCHEMPP-HIRTH FLUGZEUGBAU GMBH 
KrebenstraBe 25 Tel. (07021) 2441 und 45007 
D-73230 Kirchheim/Teck Fax (07021) 483809 
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Lars Christiansen, Skibby Hedins Lyskopiering, Ålborg 
Ejendommen Søen, Vamdrup JPK af 1.12.1975 ApS, 

Vamdrup 
Peter Bennedsen, Sdr. Felding J.K. lnvest, Vamdrup 
Skjoldenæsholm Gods, Jystrup Århus Luftfart 
Bent Christensen, Ikast Techmodata, København 
Flyvegruppen Merlin, Hellerup OY-PRS I/S, Hellerup 
Frede Stadsgaard, Randers Roskilde Skydiving Club 
N. H. Larsen, Smørum + Leo Feldborg, Valby + 

1985 Rieti 
1987 Benalla 
1989 i Wiener Neustadt 
1991 Uvalde 
1993 Borliinge 
1995 i Omarama 

DISCUS har de egenskaber 
der skal til for at 
vinde konkurrencerne 

DISCUS har de egenskaber 
der skal til for at 
vinde venner i dagligt brug 

Der er nu 12 DISCUS i Danmark 
- de to nyeste med winglets -

og flere er på vej til klubberne 

Første DUO-DISCUS kommer i år 

NB_ Winglets kan eftermonteres 
på DISCUS og DISCUS CS 
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Flymekaniker gør livet dugfrit 
Tekst og billeder: N.M. Schaiffel-Nielsen 

Han forklarer med en intensi
tet, der kan tage pusten fra 
de fleste. Han har en ide og et 
produkt, han brænder for. Han 
er Masoud Kashkouli, 33, født 
i Gochsuran i det sydlige Iran. 
Området er rigt på olie, som 
pumpes op af jorden 11 0 ste
der. Han gik i skole i Iran i 12 
år. Så kom krigen med iraker
ne. - Mere end en million dø
de, forklarer han. Selv i dag 
ved ingen rigtig hvorfor. Hans 
forhold til præstestyret og kri
gen fik ham til at tage flugten 
til Danmark. 

Godt modtaget 

Masoud Kashkouli fortæller 
med et stort smil om den gode 
modtagelse han fik i Danmark 
i 1985. Efter meget kort tid gik 
han i gang med at lære spro
get. - Det var meget svært, 
fortæller han på et næsten 
fejlfrit dansk. Hans skolemæs
sige baggrund var en iransk 
studentereksamen og en ko
lossal energi. Tre måneders 
intens danskundervisning og 
han var klar til at rejse tilVarde 
i Vestjylland for at gå på tek
nisk skole. Målet var at blive 
flyvemekaniker. 

Praktikplads 

Med flotte karakterer kunne 
han gå i gang med at finde en 
praktikplads. Den fandt han 
hos F-Air i Billund. Hans ind
sats i praktikperioden gjorde, 
at da han i januar 1992 fik sit 
svendebrev med topkarakter, 
ja så var dø rene åbne for en 
ansættelse hos F-Air. 

Så skulle man tro, at Ma
soud ville falde til ro. Tværti
mod. Fem M-certifikater står 
der i bogen; de blev alle op
nået i 1992. 

Han lægger ikke skjul på 
sin glæde ved at reparere fly. 
Alligevel må det være sjovere 
at flyve dem. Da F-Air også 
drev flyveskole, hvor de an-
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satte fik rabat på undervisnin
gen, begyndte han at lære at 
flyve. 

- Det gik desværre ikke, 
siger Masoud, firmaet gik 
konkurs og jeg fik aldrig mit 
flyvecertifikat, men mistede i 
stedet mit arbejde. 

Drømmen 

Han fik arbejde hos nabofir
maet Sun-Air. Alt mens han 
gik og arbejdede på flyene 
drømte han om at starte sit 
eget firma. 

En af de ting, der irriterede 
ham var, at vinduerne i flyene 
duggede. Den dug skal fjer
nes, og det koster mange pen
ge at demontere vinduerne for 
at få duggen væk, noget med 
400 kr. i timen. 

Hjemme i Iran var han gået 
ud af skolen med topkarakte
rer i biologi og kemi. Tankerne 
om at skabe et middel der 
kunne holde dug borte fra 
vinduerne i længere tid ad gan
gen begyndte at tage form. 

Ny opgave 

Sun-Air måtte foretage om
lægninger og det betød, at Ma
soud fik tid til at føre sin ide ud 
i livet. Han gjorde sin opskrift 
på et miljøvenligt antidug-mid
del færdigt. Det blev sendt til 
patentkontoret og patentrettig
hederne er nu hans. 

I de år han arbejdede som 
flymekaniker blev drømmen 
underbygget af en solid op
sparing. 

- Jeg har haft to mål siden 
jeg kom til Danmark, siger Ma
soud. 

Jeg har villet holde mig fri 
af det sociale system og und
gå at stifte gæld. Det kan man 
kun gøre ved at tænke selv 
og arbejde hårdt. 

Den opgave han havde 
pålagt sig selv var og er stadig 
hård. Han begyndte produk
tionen i et lejet udstillingslo-

Flymekaniker Masoud Kashkouli ved en af de f/ymotorer han 
kan ud og ind. Billedet er taget hos hans gamle firma Sun Air i 
Billund Lufthavn. 

kale ved siden af et autolake
reri. Uden varme og vand. 
Kontoret var en lille kabine på 
godt en gange to meter. 

Salget 

Masoud er både direktør, in
geniør, arbejdsmand, sælger 
og administrator i sit lille 
enmandsfirma, Adrian Kos
metik, som fremstiller produk
tet Adrian DugFri. 

Vi spurgte: 
- Hvor er din salgsorgani

sation henne? - Det klarer jeg 
også selv. Jeg har præsen
teret produktet for forskellige 
firmaer som tankstationer, 
brugsforeninger, flyselskaber, 
vognmandsfirmaer og flere 
andre. De har prøvet at sælge 
mit produkt og det går fint. 

- Vil det sige, at du endnu 
ikke har annonceret med pro
duktet? 

- Nej, men salget går helt 
godt; indtil nu er det blevet 
solgt på, at folk har anbefalet 
det til hinanden. Jeg har også 
fået Morgenavisen Jyllands 
Posten til at lave en minitest. 
De skriver om det, at det vir
ker. Faktisk har det fået top
karakter sammenlignet med 
andre tilsvarende produkter. 

Masoud lægger ikke skjul 
på, at denne test har betydet 
en del for salget. 

Ambitioner og miljø 

Første februar i år blev der råd 
til at flytte til nye lokaler på 
Kløvermarken i Billund. Gen
boen på den anden side af ga
den er en af Lego-fabrikkens 
mange bygninger i Billund. 

Masoud ser over på logoet 
på bygningen og siger: 

- Jeg valgte at blive i Bil
lund, fordi det er en dynamisk 
by. Min ambition er, fortsætter 
han smilende, at næst efter 
Lego og lufthavnen, så er Adri
an Kosmetik den tredje stør
ste virksomhed i byen. Folk 
griner lidt når jeg siger det, 
men det er min ambition, og 
jeg vil arbejde hårdt for, at den 
bliver til virkelighed. 

Uddannelsen som flyme
kaniker kom Masoud til gode, 
da han skulle fremstille sit eget 
tappeudstyr. 

250 flasker til DugFri står 
opmarcheret på bordet. 

- Jeg kan fylde 250 flasker 
i timen, forklarer han. Jeg fyl
der som regel 3.000 flasker 
ad gangen. 

Hurtig hovedregning siger, 
at det er 12 timers hårdt arbej
de. 

Masoud nikker og siger. 
- Ja, det er vilkårene, hvis 

man vil være selvstændig. 
Han siger videre, at når han 

inden længe får råd, vil der 
blive opstillet et automatisk 

APR. 95 



DUGFRI 

Opfinderen, igangsætteren og direktøren med meget mere 
Masoud Kashkouli med sit første produkt, DugFri, som uden 
større annoncering allerede sælger godt. 

tappeanlæg, som kan klare de 
3.000 flasker på en time. 

Masoud er meget bevidst 
om miljøspørgsmål. Han si
ger: 

- Der er det gode ved pro
duktet, at jeg kan arbejde med 
det uden at komme til skade. 
De produkter, der indgår i op
skriften, er naturprodukter og 
skader derfor hverken mig el
ler forbrugerne. 

Vil være dansk 

Vi spurgte Masoud: - Har du 
fuldstændig brudt med dit 
hjemland? 

- Fuldstændigt, siger han. 
Jeg taler i telefon med min 
mor en gang imellem, det er 
alt. Min far omkom da jeg var 
ni år. 

- Savner din mor dig ikke? 
- Jo, det gør hun, men hun 

ved jeg har det godt, og for en 
mor er det det vigtigste, at 
hendes søn har det godt. 

Masoud fortsætter: 
- Jeg fik dansk statsborger

skab i 1993, og jeg ønsker at 
blive dansk. 

- Hvorfor valgte du at flygte 
til Danmark? 

- I skolen havde vi i litteratur 
lært om H.C. Andersen. Vi 
havde også lært, at Danmark 
var et demokrati, hvor man 
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respekterede hinanden. Der
for ville jeg gerne til Danmark. 

Masoud nægter at tale om 
sit forhold til præstestyret. 
Hans største ambition er at 
blive dansk. Så dansk, at 
intervieweren ikke længere er 
sikker på, om hans eget dan
ske sindelag er godt nok. 

Masoud fortsætter med at 
fortælle om, hvor meget han 
føler han skylder Danmark og 
danskerne for det landet har 
givet ham, og han virker ærlig, 
når han siger det. 

- Har du overhovedet tid til 
et familieliv? Spørger vi. 

- Jeg har da haft nogle kæ
rester indtil nu, siger han smi
lende. Jeg vil også gerne have 
en kone og nogle børn, men 
først når jeg har råd til at 
forsørge dem. 

TIibage til flyvningen 

- Har du for tid og evighed op
givet at reparere fly eller kom
me til at flyve i dem selv? 

- Slet ikke. Når engang mit 
firma bliver stort nok og jeg 
får råd, starter jeg måske mit 
eget flyselskab, siger han med 
et stort smil. 

Det jeg er i gang med nu 
forhindrer ikke, at jeg stadig 
drømmer om fly og flyvning, 
slutter Masoud. 

We ·11 train you ... 
like we train pilots 
for airlines and 
major helicopter 
operators 

Kawasaki recently chose Sierra Academy as their helicopter 
pilot tratning partner. Korean Air selected us to set up and oper• 
ate the1r ab 1nitio pilot training center in the U.S Fifty other air
hnes and av1at1on operations from throughout the world have 
used our training services. 

We extend the same standards and career training env1ron· 
ment to you - and offer add1t1onal support serv
ices to help you, as an 1nd1v1dual, succeed as a 
professional. 

Let us prove our value to you. Phone. fax , or wnte for 
FREE COLOR CATALOG deta1hng our services in your 
spec f1c area of mterest - AIR PLANE PILOT or HELI
COPTER PILOT 

We will include 1nformat1on on Career Services/Job 
Placement Assistance, J-1 vIsas, College Degree 
opt ons. HousIng, and Student Services 

SIERRA ACADEMV 
OF AERONAUTICS 
CAPT JØRGEN ANDERSEN PHONE +45 4879 4525 
SCANDINAVIAN REPRESENTATIVE FAX +45 4879 8722 
NELLERØDVEJ 22, DK·3200 HELSINGE 

AIRLINE DISPATCHER AND AIRCRAFT MECHANIC COURSES ALSO AVAILABLE 

SPARTACUS 

SPARTACUS FINANSIERER MOTORFLY, 
SVÆVEFLY, INSTRUMENTER OG TRANSPORTVOGN 

FÅ ET SKRÆDDERSYET TILBUD! 
Låneperiode op tll 12 årl 

Altid konkurrencedygtig rente! 

Spar1acus - landets førende flnanslertngsselskab - når det gælder lån til ny. 
Ring til os - og lad os 1A en snak om dine finansleringsmullgheder. 

KIRKETORVET. 7900NYKØBINGMORS. TLF.97725711 
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FLY
KENDING 

I begyndelsen af 1970 be
gyndte Frankrig udviklingen af 
et nyt fly, der skulle være et 
sidestykke til Panavia Torna
do. Flyet, der fik betegnelsen 
G8 Super Mirage, havde to 
motorer af typen SNECMA 
M53 og en besætning på en 
eller to, afhængig af missio
nen. Efter at der var bygget 
to prototyper, blev projektet i 
1975 opgivet, hvilket udeluk
kende skyldtes projektets hø
je pris. 

Ved annulleringen af pro
jekt G8 kom der et "hul" i le
veringen af fly til det franske 
flyvevåben, som skulle udfyl
des. Dassault, der i 1972 hav
de påbegyndte et projekt un
der navnet Delta 1000, fort
satte nu dette under navnet 
Delta 2000, som senere blev 
til Mirage 2000. 

Selv om Mirage 2000 ud
vendigt ligner Mirage III, er der 
tale om et helt nyt fly. Der er i 
vid udstrækning i konstruk
tionen brugt nye principper og 
nye materialer, og ved samti
dig at indføre fly-by-wire sty
ring har Dassault kunne eli
minere de ulemper, der nor
malt er forbundet med et del
taplan. 

Prototyperne 

Fire prototyper blev bestilt, og 
første prototype gik i luften i 
marts 1978, kun 27 måneder 
efter at projektet for alvor blev 
startet op. 

Første prototype var udsty
ret med en M53-2 motor på 
12.125 Ibs. og opnåede på sin 
65 minutters førsteflyvning en 
hastighed på Mach 1,2. 

Anden prototype var udsty
ret med en M53-5 motor og 
tredje fly med en M53-P2, der 
med efterbrænder yder 21.384 
Ibs. 
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Dassault Mirage 2000 
Mirage 2000 har på ind

sugningerne monteret en 
større stabilisator og et stykke 
oppe på finnen en ECM-an
tenne. 

Fjerde prototype fik en 
lavere finne og påmonteret en 
stor lufttankningsstuds på høj
re side af næsen. 

En femte prototype med 
betegnelsen 8-01 er et tosæ
det træningsfly, hvor forkrop
pen er forlænget med 20 cm. 

Bevæbning 

Mirage 2000 har på undersi
den hele ni våbenstationer, 
hvoraf de fire er under delta
vingen. På centerophænget 
kan bæres 1.800 kg, på hvert 
af de fire ophæng i vingeroden 
400 kg, på indervingeophæn-

get 1.800 kg og på yderop
hænget 400 kg, i alt 7.600 kg. 

Som standard har Mirage 
2000 monteret to 30 mm 
kanoner under kroppen. Den 
er udstyret med et Martin-
8aker "Zero-Zero" katapult
sæde. 

Versioner 

Mirage 2000C er første pro
duktionsmodel, som hoved
sage ligt er beregnet som 
luftforsvarsjager. 136 fly er til
gået det franske flyvevåben. 

Mirage 2000C er også 
eksporteret i forskellige vari
anter ti l følgende lande: 36 Mi
rage 2000EM til Egypten, 36 
Mirage 2000H til Indien, 22 
Mirage 2000P til Peru, 12 
Mirage 2000EAD til Abu Dha-

I 

----"1"",•'""i~""'!l,--i, ..... -.-. " 

Data for Mirage 2000C 
Længde ....... .......... 14,36 m 
Spændvidde .. .. ... ... . 9, 13 m 
Højde........... ... ........ 5,20 m 
Hastighed, max. 2.350 km/t 
Tornvægt .............. 7.500 kg 
Max. startvægt... 17.000 kg 
Rækkevidde ...... 1.480+ km 

bi, 36 Mi rage 2000EG til Græ
kenland og 12 Mirage 2000EJ 
til Jordan. Generelt kaldes 
eksportmodellen også Mi rage 
2000E. 

Mirage 20008 er en tosæ
dettræningsmodel, hvoraf det 
franske flyvevåben har mod
taget 32 fly. Alle modta
gerlande af Mi rage 2000C har 
fået leveret følgende antal og 
modelbetegnelse: 4 Mirage 
20008M til Egypten, 4 Mirage 
2000TH til Indien, 4 Mirage 
2000DP til Peru, 3 Mirage 
2000DAD til Abu Dhabi, 4 Mi
rage 20008G til Grækenland 
og 2 Mi rage 2000DJ til Jordan. 

Mi rage 2000RAD er beteg
nelsen på tre Mirage 2000 le
veret til Abu Dhabi, hvor der 
på centerophænget kan op
hænges forskellige former for 
rekognosceringsbeholdere. 

Mirage 2000N er baseret 
på Mirage 20008, dvs. tosæ
det og med strukturforstærk
ninger mange steder. Dens 
primære formål er at fremføre 
et 5,4 m langt nuklear-missil 
på 100/150 kiloton på center
ophæng et. Mirage 2000N 
skulle derfor kunne modstå 
belastningerne ved flyvning 
med Mach. 0,9 i lav højde 
(omkring 60 m). Foruden 
missilet medbringes ofte ·to 
1. 700 I tanke og to luft-luft mis
si ler. Radaren i næsen er 
udskiftet med en højt avance
ret radar med mange funktio
ner, bl.a. en terrænfølge funk
tion. Under bagkroppen er der 
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fundet plads til chaff/flare ud
kastere. 75 fly er leveret til det 
franske flyvevåben. 

Mirage 2000N-1 er en N
model til fremføring af Fran
krigs senest udviklede kon
ventionelle våben. 

Mirage 2000-3 er en multi
role eksportvariant af Mirage 
2000N-1. 

Mirage 2000-5 er en ren 
selvforsvarsjager baseret på 
2000-3 og er beregnet for 
eksportmarkedet. 

Mirage 2000D betegnel
sen er fremkommet ved, at 

APR. 95 

2 

6 

1 
~ 
~ 

~ 
,J 10 

14 

der blev foretaget en revur
dering af atom-beredskabet, 
hvor der blev foretaget visse 
justeringer i produktionen af 
N-modellen. For at kunne skel
ne de justerede modeller fra 
de øvrige blev de benævnt 
Mirage 2000D. Denne model 
er tilgået det franske flyvevå
ben i et antal af 75 fly. 

Der har i lang tid ikke været 
salg i Mirage 2000, men i slut
ningen af 1992 lykkedes det 
at sælge 58 Mi rage 2000-5 og 
to Mirage 2000D til Taiwan. 

7 

15 

Mirage 2000 N 

Vil du vinde en flyvebog? 

Skriv løsningen på et almin
deligt stykke papir med angi
velse af billednummer og fly
type og send den til FLYV, Skt. 
Markus Alle 13.4, 1922 Frede
riksberg C, så den er fremme 
senest den 25. april - og mærk 
venligst konvolutten Flyken
ding. 

Blandt de rettidigt indsend
te løsninger trækker vi lod om 
to præmier. For at vinde 
førstepræmien skal indsende
ren have identificeret alle 16 
flytyper korrekt, mens det for 
andenpræmien er tilstrække
ligt med 12 rigtige. 

Løsningen på opgaven 
bringes i nr. 5, vindernes 
navne i nr. 6. 

8 

12 

Opgaven I nr. 3: 
1. Chinook 
2. lroqois 
3. Fennec 
4. Puma 
5. Cayuse 
6. Gazelle 
7. Hoplite 
8. Hip 
9. Cobra 

10. lroquois 
11. Bo 105 
12. Hind 
13. Lynx 
14. Halo 
15. Hook 
16. Lynx 

Vinderne af opgaven I nr. 2: 

Peter A. Rechnagel, Birkevej 
5, 6800 Varde (Vingar for Nor
den. Nordens f/ygvapen i 
fårg) . 

Knud J. Vibenfeld, Fiske
damsgade 20.4tv, 2100 Kø
benhavn Ø (Battlefield Heli
copters). 
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PRODUKT
NYT 

Polyfiber 
Firmaet Seandipol i Stauning, 
hvis indehaver er Poul Nielsen 
(,,Poul Maler"), har fået for
handlingen i Skandinavien af 
de gamle og velprøvede fly
vedligeholdelsesprodukter fra 
Polyfiber. 

Seandipol kan således le
vere lærred i metermål til op
bygning og renovering af lær
redsbeklædte fly, ligesom 
man forhandler Polyspray og 
andre produkter til efterbe
handling. 

Firesædet Murphy 

Plexus 
Plexus er et nyt produkt, der 
er specielt udviklet til at polere 
plexiglas og forkanter samt 
alle plasticdele på fly, men kan 
også med fordel anvendes på 
malede flader. 

Det udmærker sig ved ikke 
at afsætte hvide rande på 
gummiflader og har andre 
nyttige egenskaber, fx regnaf
visende og antistatisk virk
ning. Det har også en repare
rende effekt, der især på ple
xiglas ruder dæmper den irri
terende virkning i stærk sol af 
småridser. 

Forhandler: Seandipol, 
Stauning Lufthavn, 6900 
Skjern, tlf. 97 3213274 og 97 
36 9055. 

Murphy Aircraft er gået i gang 
med at bygge et nyt firesædet 
fly, helt af aluminium, betegnet 
Super Rebel 2500 og vil ud
stille kroppen til prototypen på 
EM Sun'N Fun Fly-In i denne 
måned. 

Flyet er beregnet til moto
rer mellem 150 og 21 O hk. 
Prototypen får en 21 O hk mo
tor af uspecificeret type. Fly
et kan bygges med næse
hjuls- eller halehjulsunderstel, 
og det bliver hurtigt at ændre 
det fra den ene konfiguration 
til den anden, ligesom det kan 
monteres med pontoner, ski 
eller hjul i overstørrelse. Det 
bliver også muligt at installere 
gulv i bagkroppen, så man kan 
sove i flyet. 

Data foreligger endnu ikke, 
men Darryl Murphy, chef for 

PILOT? · ~ 
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Privatpilot, professionel pilot, kunstflyvning. ~ 
Flyudlejning: 
Nu også Piper Cadet OY.JEC, OY-JED, OY-JEE. 

Finansieringsmulighed til alle certifikater tilbydes! 

Hangarvej A 4, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, Tlf. 42 39 08 07 

0 Roskilde 

0 Ringsted 

0 Odense 

E/Ji'ktiv 1111clervis11i11g • J)(l'lll' fly • ri111elige priser! 

Murphy Aircraft, siger, at med 
ekstra tanke kan Super Rebel 
tage to voksne a 91 kg, 273 
liter benzin og 212 kg bagage. 
Med standardtanke (167 liter) 
kan den løfte fire voksne og 
159 kg bagage. 

Introduktionsprisen for et 
byggesæt er $16.500. Bygge
ren skal selv sørge for motor, 
polstring, avionics og maling, 
og han skal ikke udføre svejs
ninger. De fleste huller til nitter 
er boret og pladerne skåret til, 
ligesom mange sub-assem
blies er lige til at bolte fast. 

Murphy Aircraft, 8880-C 
Young Road South, Chilli
wack, British Columbia, V2P 
4PS, Canada. Tlf {604) 792-
5855, fax (604) 792-7006. 

Ring 86 36 30 60 
eller til Deres rejsebureau 

CD-ROM for 
værksteder 

Alle flyværksteder har kon
stant det problem, at deres 
dokumentation skal være re
videret og opdateret, da myn
dighederne ellers kan fratage 
dem retten til at reparere fly. 

Det er et tidskrævende og 
kedeligtarbejde, ligesom man 
i forbindelse med vedligehol
delse og reparation af fly ofte 
bruger megen tid på at finde 
de relevante "dokumenter". 

Det problem er nu løst. 
Med AircraftTechnical Publis
hers' nye CD-ROM system til 
søgning af AOF-notes, service 
bulletins og FAR publikationer. 
Der kommer en opdateret 
udgave hverfjortende dag, og 
det tager mindre end fem mi
nutter at installere denne på 
computeren - dermed er op
dateringsproblemet løst! 

Søgning af "dokumenter" 
klares nemt. Man indtaster 
blot sine søgeparametre, og 
ganske få øjeblikke efter har 
man en liste over dem, der 
skal bruges. 

Systemet forhandles af 
SATAIR, der for nylig holdt en 
præsentation af det i KDA
huset. Alle værksteder i Ros
kilde Lufthavn var repræsen
teret, og de var meget impo
nerede over systemet - flere 
af dem købte det på stedet. 

YOUR PRIVATE AIRUNE 

t> AARHUS LUFTHAVN • 
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GPS og elek
tronisk kort 

Magelian EC-1 0X er en kom
bination af GPS og digitalise
ret kort. 

Alle de data, der vises på 
et standard flyvekort vises på 
skærmen på et elektronisk 
knæbrædt sammen med GPS 
oplysningerne . Det gør det 
muligt for piloten at se sin ak
tuelle position på baggrund af 

Ny type benzin 
På en konference om bil- og 
flybrændstof, afholdt for nylig 
af American Standards for 
Testing and Materials (ASTM), 
meddelte Cessna , at man har 
til hensigt at certificere fabrik
kens nye stempelmotorfly til 
Grade 82 blyfri flybenzin. 
ASTM er den organisation i 
USA, der fastsætter specifi
kationer for alle bil- og fly
brændstoffer. 

Der har været arbejdet i 
mere end seks år på specifi-

kortet, der hele tiden bevæger 
sig. 

Displayet, der er i omtrent 
A4 format, kan ikke blot vise 
de flyvekort, der kan leveres i 
patron fra C-Map. EC-1 0X in
deholder også en Jeppesen 
database med oplysninger om 
flyvepladser og andre naviga
tionsinformationer. 

De informationer, der vises 
på det bevægelige kort, om
fatter veje, jernbaner, byer, flo
der, højdedrag andre lande
mærker. 

Men der noget unikt ved 
den måde C-Maps kort er 
opbygget. De består af "lag", 
der gør det muligt for piloten 
at udvælge de karakteristlka, 
han ønsker at se. Vil han fx 
kun se landeveje og jernbaner, 
slås bynavne m.v. og Jeppe
sen informationerne fra. 

EC-10X leveres med en 
verdensdækkende kartogra
fisk baggrund og en opdater-

kationen for Grade 82 med det 
formål at fremskaffe et billige
re og lettere tilgængeligt driv
middel for fly, med Cessna 
som den mest energiske for
taler. 

Specifikationen for Grade 
82 er baseret på den for bil
benzin, suppleret med nogle 
ekstra prøver. Der arbejdes på 
at legalisere det for en ben
zinforhandler at købe et parti 
bilbenzin, selv afprøve det og 
sælge det som Grade 82 fly
benzin, såfremt prøverne fal
der positivt ud. 

~ SCANDIPOL 
OVERFLADESPECIAL/STER PA FLY, BADE, BILER ETC. 

Nu DISTRIBUTØR FOR: ÅERO COSMETICS INC. 
HELT NYT MIWØRIGTIGT KONCEPT I FLY-RENGØRING OG 

BESKYTTELSE MED LANGTIDSVIRKNING AF ALLE 
OVERFLADER PÅ Fl Y M.M. 

PLEXUS: SIDSTE NYT I CLEANER MARKEDET. UDEN FOR Al TVIVL 
DET MEST EFFEKTIVE MIDDEL TIL RÅDIGHED I DAG. 

BRUGES SOM RENSER OG BESKYTTER PÅ KLAR OG FARVET PLASTIK, 
VIRKER FANTASTISK PÅ ACRYLRUDER OG VINDUER SAMT ANDET. 

VI ER EXPERTER PÅ MALING OG KEMI. 
RING ELLER FAX FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER! 

Seandipol, Heboltoft 53, 6950 Ringkøbing, Tlf. !1132 32 74. Fax !1132 32 74 el. 32 52 01 22 
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bar Jeppesen patron med fly
vepladser, VOR, NDB m.m. 

Man kan også købe patro
ner med regionale kort i 
1 :500.000 og der er desuden 
et stort udvalg af lokalområ
dekort i 1 :200.000. Alle kort 
opdateres jævnligt. 

EC-10X koster $1.599 for 
det bevægelige kortdisplay 
uden GPS og $1.995 med 
GPS modtager. Med i prisen 
er den kontinentale patron 
(1 :1.000.000) med Jeppesen 
database og en 1 :500.000 re
gional patron. 

U7ESTWIND 
AERO MECH - quallty, now at WESTWIND Aviatlon Academy. 

WESTWIND Aviation Academy offers 800 hours of total flight time for 
graduates of the internshlp program to Scandinavian students. 

Private, Instrument, Commerclal, Multl-englne, CFI, CFII and MEI. 

$16,040 
D Comprehensive Groundschool 
D Part 141 Approved 
D FAA Computer Testlng 

D Large modem aircraft fleet 
D Veer round flying weather 
D Student houslng nearby 

Upflying 30/50/70 hrs. - Single/Twin. Call for quotation. 
Learn to fly while enjoytng the beautiful Southwest of the USA. 

Las Vegas, Los Anqeles, Grand Canyon -only a faw flight hours away. 
350 VFR Flymg days per year. We go fly IFR in California. 

In Scandlnavla call: Guy Wonckens - Prmstefmlledve) 58 - DK 2770 Kastrup 
Tel: Evenlng 1+4513151 2731 - Day 1+45) 3315 7374 - Fax: 1+451 3315 5131 

WE~STWIND Avint,on Acndcmy ~ 
701 W Deer Valley Road, Suite A-6 - Phoen,x, AZ 85027 USA 

Tel· 00-1-602-582 3373 - Fax: 582 4396 

Speclal-Ungdomsrejseforslkrlng for PIiot-eiever 
JH ASSURANCE CONSULT - Tel. 3315 5 '. 00 Fax 3315 5131 

?coM IC-A20MK11 
BÆRBAR FLYRADIO 
• 760 KANALER COM 
• 200 KANALER NAV 
• 16 SEPERATE KANALER 
• BELYST TASTATUR 

Nu med endnu flere faciliteter 
- til en lavere pris/I 

Godkendt af Statens Luftfartsvæsen og 
Telestyrelsen. Indbygget VOR med TO og 

FROM og DIGITAL CD SCAN og LOCK-OUT 
funktioner samt tast for 121,5 MHz. Udgangs

effekt 5 Watt PEP, med reduktionstast. Stort 
LCD multidisplay, Batterisparefunktion. 

Leveres med akkumulator, flexantenne, 
lader m.m. Vægt 675g med stor akkumulator. 

Mål 65 x 35 x 198 mm. 

PRIS kr. 4.650,00 
excl. moms 

Stort tllbehørsprogram, bl.a. HS20SB adaptor med sk/ftebox 
for direkte anvendelse af flyets originale headset. 

- Rekvirer datablad og pr/sllste. 

N O RA D 
FREDERIKSHAVNSVEJ74 
DK 9800 HJØRRING 
TlF. + 45 98 90 99 99 

------------F~+45989099æ 
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Klar til sæsonstart Annoncører i dette nummer: 

GARMIN GPS, E.W. eleklroniske barografer saml markedets bedsle håndradio, 
WIN 747. Levering fra lager. Ring eller fax for information og tilbud. FoviTech A/S ................... 2 Westwind ....................... 37 

Codan ..................... ........ 2 J.H. Assurance .............. 37 
Bachmann, International House, Bella Center, 

2300 København, tlf. 3247 3332, fax 3247 3335 

B+l-teori, kr. 14.500,
D-teori, kr. 11.900,
FLT-bevis kr. 3.800,-
• • ':.. •· - ,.,:_.1' ,Y.·.:;--.•-- .. - - l-~- • f/, t' 
· us~certifikatl<onvertering 

Higli Level Meterologi 
!Jet Engine F.undamentals 

Avia Rad io ... ................... 2 No rad ............................. 37 
Aerocom .. ....................... 5 
Topdanmark ................... 11 
North Flying ................... 23 
lkaros Fly ....................... 28 
Forsvarets Erhvervs-
oplysning ...................... 29 

KDA .............. ................. 30 
Schemp-Hirth Danmark .. 31 
S ierra Academy of 

Aeronautics .................. 33 
Spartacus ..................... . 33 
Center Air ..................... .. 36 
Sun-Air ........................ ... 36 

Bachmann ..................... 38 
Skolen for Civil Pilot-
uddannelse .................. 38 

Danish Aviation College .. 38 
Skolen for Luftfarts-
uddannelserne ............. 38 

Nyboder Boghandel ....... 38 
RO Equipment ............... 38 
Sun Air ........................... 39 
Beechcraft Scandinavia .. 39 
Stauning Aero Service ... 39 
Business Flight 
Services ....................... 39 

Der oprettes løbende kurser. Undervisning 2 x ugentligt kl. 19-22 
Samt s~ialkurser for A-teori !ør/søndag kl. 9-16. 

Ring for tilmelding/yderligere oplysninger. 

Seandipol ..................... .. 37 Flyveskolerne ................. 40 

Skolen for civil ' ® S 
Pilot Uddannelse .:e":~a'l::ungen 

CESSNA 210-5 (205) 

~ de Lufthavn - 4000 Roskilde. Tlf.: 42 39 16 30 Fax: 42 40 13 15 

Billigt glidetal 
Mosquito (N8) sælges 

komplet m . vogn 
og instr. 

Henv. Per Selmose 
Tlf. 65 96 07 67 

1965, molar fabriksoverhalet, 760 
timer, propel 16/8-90 640 limer, 2 
COM, 1 VOR/LOC/GS, transponder C, 
AOF, marker, dansk LOB+ 100 timer 
eftersyn. Henvendelse til Hangar 5, 

38 

SAS FLIGHT ACADEMY 
og 

SKOLEN FOR LUFTFARTSUDDANNELSERNE 

uddanner 

TRAFIKFLYVERE 
Ring eller skriv efter uddannelsesprogram med nærmere oplysninger 

om optagelsesbetingelser, uddannelsesforløb, priser etc. 
hos: 

JAJ 
TRAFIKFLYVERSKOLEN/ FLIGHT ACADEMY 

DANISH AVIATION COLLEGE 
Lufthavnsvej 48, DK 4000 ROSKILDE 

Tel. +45 42 39 14 88 - Fax +45 42 39 13 12 

Nyeste titler i TAB 
Practical Flying Series: 

Pilot's Avionics 
Survival Guide 
Edward R. Mahler 
210 sider Kr. 280,-

Multiengine Flying 
Paul A. Craig 
lncludes FAA Multiengine 
Practical Test Standards 
212 sider kr. 312,-

NYBODER BOGHANDEL 
St. Kongensgade 114 
1264 København K 
T lf. 33 32 33 20 
Telefax 33 32 33 62 

tlf. +45 97 36 92 66 eller Knud 
Jensen, tlf. +45 98 96 30 46, 
fax +45 98 96 23 73 

~ SKOLEN FOR LUFTFARTS UDDANNELSERNE 
B+I og D teori, Flyveinstruktør, Flyveklarerer, Flyvetelefonistbevis 

Skolen tilbyder andre luftfartsuddannelser efter aftale 

B+I dagkursus starter i København og Billund 7. august 1995 

D dag- og aftenkursus starter i København 18. september. D aftenkursus i Billund 14. august 1995 

Flyveinstruktør-kursus, København, start 9. oktober 1995 
FAA Konvertering? - få dansk B+I teori i DK inden uddannelsen i USA 

Ring eller skriv efter det nye uddannelsesprogram for 19951 

Luftfartsskolen BLL: Ellehammers Alle, 7190 Billund, tlf. 75 33 23 88, telefax 75 33 29 01 
Luftfartsskolen CPH: Hermodsgade 28, 2200 København N, tlf. 31 81 75 66, telefax 31 81 71 87 

APR . 95 



CESSNA SERVICE STATION g 
~ 

MOTORVÆRKSTED 

1 O års erfaring som 
Danmarks Cessna Center 
Alt arbejde udføres 
til vore faste lave 
priser. - PRØV DET 
Cessna og Mooney 
RESERVEDELE 

SUN AIR 
of 

SCANDINAVIA 
A/S 

Vores motorværksted står 
klar til at udføre Deres 
Hotsection/Gearbox insp. 
på GARRETT motorer, 
samt P&WC PT6 og 
JT15 motorer. 

Udlejning fra Grønholt 
PA 28-151 VFR 
MSA VFR 
MSB IFR 
udlejes fra Grønholt. 

Henv. til DOC-AIR 
tlf./fax 4830 0600 

LS-1f 
OY-VXZ (A5) årgang 1974 
sælges fuldt instrumenteret 
ind. faldskærm og lukket 
transportvogn. Meget flot stand. 
Henv. 9837 4026 

ASW 19B købes 
Flemming Kristensen 

Tlf. 98 38 33 06 

OY-FUN 
Sjovt lille to-sædet eksperimentalfly 
mrk. Rans S 10. Meget billigt at flyve i. 
Sælges evt. i anparter. Pris kr. 85.000, -
.Henv. Max Tranebæk. 

Tlf. 49 20 07 93 

Tel. (Denmark) 75331611 
Fax (Denmark) 75338618 
P.O. Box 40, 7190 Billund 

Beecb Beechcraft Beecb 
Hawker Scandinavia A/S Hawker 

Bonanza - Baron - King Air - Super King Air - Beechjet 
1900D Airliner - Hawker 800 - Hawker 1000 

1992 Bonanza A36 - Bendix/King Silver Crown - IFR 
1980 Super King Air 200 - Cargo Door - Collins Proline 

Kontakt Martin Glamann for fulde specifikationer! 

Solhøjgaardsvej 1 o 
Københavns Lufthavn Roskilde 
4000 Roskilde 

Telefon: 42 39 10 33 
Telefax: 42 39 03 21 

LILLE HANGAR 
På EKRS udlejes for kr. 600,• pr. måned 

Tlf. 53 68 35 10 

TIL SALG 
Cessna 182 OY-AGR årg. 1969, 

IFR. reg. Flyet har altid stået i 
hangar og har ingen korrosion. 

Ring og hør nærmere! 
Tlf. 66 18 22 98 

Paris Airshow 
3 doge i bus fro den 16/6 -19/6. 
Hotel med morgenmad. Pris pr. pers. 
kr. 1.050. Ring for nærmere oplysning. 
Jen-Son Busservice 
telefon 86 28 30 71 

Sælges 
PA28-180 årg. 1966 velholdt og 
velflyvende Cherokee. TT3200, mo
tor 1400 timer. Kings avionic, 
intercom, AP nav. nat VFR. Nyt 1001 
eftersyn, 0-stillet propel , ingen 
havarier. Pris kr. 175.000. 
Tlf. 30 55 12 14 

Flysøges 
Har du en Cessna eller Plper, gerne 
IFR-ustyret, er Jeg Interesseret I o1 leje 
80-100 timer på den fra april til maj. 
Kontakt: 
PeterThømlng, tlf. 7572 7628 

PIPER TURBO ARROW 1979 
3200 TT, motor 150 lim sedan 
grundoversyn, King IFR, 
Autopilot, Aircondition m.m. 
mycket bra lack och inredning. 
Ring atten Sverige +46-8-643 23 93 

TIL SALG 
Plper Alcher 11181, fuld IFR udstyr. 

Flyet er Uge lotol-renoverel med 
ny oplokerlng overalt og fremstår 

som ny. Co. 1100 siden sidste HE hos 
Sean Avlotton. Pris Dkk. 425.000,

Tlf. privat 53 14 44 7 5 

Business Flight Services 
-stands for: 

Stauning Aero Serv·ice 
High quality aircraft maintenance 

Modification > 
Refu rbishment 
Training 

Business Flight Services 
Sindal Airport - DK-9870 Sindal 

Telf. +45 98 93 62 22 - Fax +45 98 93 64 93 

Beechcraft Service Center 

APR. 95 

-tilbyder alle former for fly-vedligeholdelse, 
incl. struktur- og lærredsreparationer 
samt totalrenoverInger af fly på op til 5700 kg. MTOM. 

Ring 97 36 90 55 og få et prisoverslag eller tilbud ... 

• 
~SIØUNINB. 
~~v aeao seav,ce 
Stauning Lufthavn - DK - 8900 Skjern - Tlf. 97 36 90 55 - Fax 97 36 93 04 

God BBrvlce og fornuftige priser tll lcvslltetsbevldste f/yefere .. , 
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Lær at flyve 
HER ER 
FLYVESKOLERNE 

De anvendte bogstaver betyder uddannelse til: 
A=privalflyver-certifikat. B=lrafikflyvercertifikat af III klasse. D=trafikflyver
certifikat af I klasse. l=instrumentbevis. IFR=instrumentflyvnlng. 
VFR=sigtflyvning. PFT=periodisk flyvetræning. TWIN=lomotors. 
INT=intemationalt. NAT.=nationalt. nat-VFR=tilladelse til at flyve i mørke. 
FLT =flyvetelefonistbevis.AB-INffiO=fra begyndelsen og frem tiltrafikflyver
certifikat på twin. INSTRUKTØR:flyveinstruktøruddannelse. OMSKO
LING:typeomskoling 

HOVEDSTADSOMRÅDET 
AIR GATE APS 
Lufthavnsvej 44, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, TIi. 42 3914 22 

Tønder Flyveplads 
6270 Tønder, TIi. 74 72 26 55 

Alle certifikater, bannerslæb. 
Speciale: US konverteringer, teori 9 og 10. 
Teori: A/NVHF / IVHF / FLT.Individuel A-teori. 

HELIKOPTER-SERVICE A/S 
Lufthavnsvej 32, <COOO Roskilde, tlf. 42 3915 11 

A, B, AB·lnitio, instruktør, Nat-VFR, omskoling 
jetheUkopter, PFT • A,B 

A/S HEUFLIGHT DENMARK 
Lulthavnsvej 50 Roskilde Luftlavn 
4000 Roskilde, tlf. 42 39 OD 11 

JYLLAND 
BILLUND AJA CENTER 

Box 6, Lufthavnsvej 43, 7190 Billund, TH. 75 33 89 07. 
Fax 75 35 39 66 

A, B, I, Twin, AB lnitio, Instruktør 
PFT, omskolinger, Teori A, Nat/lnt-VHF 
US konverteringer 
Omskoling til bannerslæblftyslæb 
Basic Aerobatic, Speciale: Uddannelse til søfly 

KARLOG AIR A/S 
Sønderborg Lufthavn 
6400 Sønderborg 
Tlf. 74 42 22 85, fax 74 42 90 85 

ALLERØD FL YVESKOLE A og B skoling på hei kopter, nat-VFA samt PFT på helikopter, BiDund, tlf. 75 35 41 85 
omskoling til jethelikopter lncl. jet fundamentalt, simuleret I-træning som Esbjerg Lufthavn, tlf. 75 16 05 85 

Allerød Flyveplads, 3450 Allerød 
lit. 4817 7915, Fax 4814 01 48 

A, I, Omskoling, PFT-A, I. Teori A, lnt./NaJ. VHF. 

CENTER AJA ApS 
Hanga,vej A4, Roskilde l.ufflavn, 4000 Roskilde 
lit. 42 39 08 07, fax 42 39 08 37 
Ringsted Flyveplads 
Odense l.uflha.vn 
A,B,l,Twin, instruktør. Kunstflyvning, halehjul, omskoling, PFT· 
A,B,I, Twin. Nat.llnl•VHF, FLT, morse. Teori: A 

COPENHAGEN AIRTAXI A/S 
Københavns Lufthavn Roskilde 
Lufthavnsvej 20, 4000 Roskilde 
Tif.42391114, fax42391115 

A, B, I, Twin AB-INITIO, Instruktør, nat-VFR, Omskoling, PFT-A, B, 
I, Twin.Teori: A, B+I, D, NATANT-VHF, FLT-bevis. 

Lolland Fals1er Airport, 4970 Rødby 
TIi. 53 90 62 37, fax 53 90 66 72 
A, omskoling, PFT-A. Teori: A. 

DELTA FLY 
Hanga,vej E 12, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf. 42 39 07 07, 

A, B, I, Twin VFR/IFR, instruktør PFT, omskoling, Teori A/NVHF/ 
IVHF. 

FLYVETEORISKOLEN 
l.uflha.vnsvej 50 
4000 Roskilde 
lit. 42 3916 60, Fax 42 3916 50 
Teori: NI, B/1, D. 
Desuden kurser I High Level Meteorology, Jet Engine 
Fundamentals, konverteringskurser fra udenlandske certifikater, 
Fl T kurser semt alle former for forskelHge fagkurser tilrøttelagt 
specielt i hvert enkelt tilfælde. Alle kurser tilrettelægges stort set 
over hele landet 

IKAROS FLY ApS 
Hanga,vej A 12, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, Hf. 42 39 10 10, fax 42 39 05 15 
Teori: A, B/ I + D gennem Skolan for Civil Pilotudd. (CPU) 
Skola/PFT: A, B, f, D, twin, tlllboprop, instruktør, nat-VFR, 
ornskollng, simulator, bannelslæb. Speciale: US-konverteringer. 
Kommunikation: Nat./lnt VHF og 1110fi8. Fl T gennem Skolen for 
Civil Pilotudd, 

integreret del af I-program på hefikopter. Aarhus/Tirstrup, Hf. 86 36 39 85 

JETAfR FLIGHT ACADEMY 
LIA1havnsvej 50, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf. 42 3915 55 
Fax 42 39 16 50 

Praktik: A, B, I, D, Twin, Instruktør, Turboprop/Jetskoflng. Simulator, AB 
initiosamtPFT 
Teori: A, B/1, D (koncessionshaver B/f og D: FTS) 
Kommunikation: Nat.· VFH, lnt. VHF, FLT, 
Morse, Simulator 

SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tlf. 42 39 16 30, fax 42 40 13 15 

Teori: NI, B/1, D. (koncesslcnshaver en og D:CAT) 
Desuden kurser f High Level Meteorology, Jet Engine Fundamentals, 
Konverteringskurser I forb.m. udenlandske certifikater, Flyvetelefonist
bevis kurser, BL 9 og 10teori. Human factors and timitalions, PFT
kurser samt alle former for fagkurser. Undervisning primært 
klasseundervisning. Enkall hold og specialkurser oprettes etter bahov. 

SKOLEN FOR LUFTFARTSUDDANNELSEANE (SLU) 
Hennodsgade 28, 2200 København N, 
tlf.31817566 
Ellehammers Allå, 2. sal 
7190 Billund, tlf. 75 33 23 88 

Teori: B/1, D, Fl T, flyveldaierar, flyveinstruktør- og konverteringskurser. 
Andre luftfartsuddannelser ti bydes efter aftale ATS-, AFIS- og 
radarkurser m.v. 
Tennlner og betingelser som angivet i skolens undervisningsprogram. 

FYN 
BEL AIR 
Odense Lufthavn 34, 5270 Odense N, tlf. 64 89 16 12 
Mobil 30 69 7912 
Skoleflyvning til A, Bog I semt omskoling og PFT. 
Teori til A samt NAWNT-VHF og FLT. 

CENTER AIR 
Odense Lufthavn, Rosengården, 5270 Odense N, TIi. 65 95 44 44 
A·skoling, A, PFT, 1-motors omskololng 

A, B, I, Twin, Instruktør, Teori A, PFT og 
typeuddannelser, lnt./Nat., VHF, FLT, Morse, Konverteringer 

A/S HEUFLIGHT DENMARK 
Lufthavnsvej 35, Bilund Lufthavn 
7190 Billund, tlf. 75 33 89 11 

A og B skoling på helikopter, Nat-VFR samt PFT på helikopter, 
omskoling til jethef.kopter lncl. Jet fundamentalt, simuleret 
l•trænlng som Integreret del af I-program på helikopter 

JETAJR FLIGHT ACADEMY 
Lufthavnsvej 35, Bll!und Lufthavn, 7190 BIiiund 
TIi. 75 35 40 09, fax 75 35 40 49 

Praktik: A, B, I, D, Twin. Instruktør, Turbopmp/Jetskoling 
Simulator, AB lnitio samt PFT Teori: A, B/1, D (koncessions• 
haver B/1 og O:FTS 
Kommunikation: NAT, -VHF, lnL VHF, FLT. Morse, Simulator 

NORTH FLYlNG A/S 
Aalbo!ll afd.: Aalborg Lufthavn, 
9400 Nr. Sundby, TIi. 98 17 38 11 
Århus afd.: Århus Lufthavn, 
8560 Kolind. TIi. 86 36 34 44 
A, B, I, Twin, PFT, nat-PFT, teori A, ins1ruktør 
Turbo Prop Skoling 

SYGOSAJR 
Vamdrup Flyveplads, 6580 Vamdrup. 
Tlf. 75 58 34 02 

Skoling til A samt PFT til A, omskoling alle enmotorede. 
Teori; A, Nat./lnt. VHF 

TRAfNING CENTER WEST 
Slauning Lufthavn 
6900 Skjern, tlf. 97 36 92 06 
Karup 
Tlf. 97101266 
Skive Lufthavn 
Viborg Flyveplads 
Herning Flyveplads 

A, B, I, PFT til Ble cert. Twin, instruktør, Teori A, 
lnt./Nal • VHF, FLT bevis + teknisk og praldisk 
undervisning på fterø turbo og Jet typer. 
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OPDAG FEJLEN I TIDE 

Inspektions
bi Ilede af 
HP nozzle 
guide vanes. 

Inspektion af 
, forbrændings

kammeret i en 
IAE V 2500 
flyrnotar 
med Olympus 
Boreskop. 

* Ingen uforudsete driftsstop 
* Ingen kostbar de-montering 
* Flere kan inspicere samtidig 
* Foto- og videodokumentation 

SPECIALISTER I INSPEKTION 
~ 

OLVMPUS{ 
INDUSTRIAL --\ 

Pov,h ~ 
Tec "", 

FoviTech A/S 
Blokken 38 
3460 Birkerød 

45 82 08 11 

Flyforsikring 

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

GPS NYHED 
fra 

Allied/KING 
U ll:;JII 1111, 

i 
1" 

OH ll.'I 

Velkommen hos 
Danmarks stærke 
forsikringspartner. 

@dan 

R . 
r .. · 

Luftfartsafdelingen 
Gammel Kongevej 60 

1790 København V. 

114 

T lf.: 31 21 21 21 

GPS 
Satellite 

Navigation 

llNt\8 1~ 
GPS 

APT VOR tlCB 1fH USR ACT IIAV fPl CAt SH 0TH 

m m mm nm a am m •11t · ""' 

MAP Funktion 
KLN-89VFR 

KLN-89BIFR 

Ny billigere 
version af den 

populære 
KLN-90 

SALG . SERVICE . GARANTI 

AVIA RADIO A/s 
Hangar 141 
Copenhagen Airport 
DK-2791 Dragør 

Phone: 32 45 08 00 IR\ 
Telex 31321 ~ 
Fax 32 45 73 75 

MAJ95 
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Kort sagt 4 
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Navne 33 

Oscar Yankee 34 

Flykending 35 

Modelsiden 36 
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Hans Kofoed 
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Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Telefon 42 39 08 11, Telel8lC 42 39 13 16 

Abonnementspris: 324 kr. pr.år. 

Administration vedr. medlemmer al 
Flyvev6bnets Soldaterforenlng: 
Frank Jeppesen, Dehnsvej 8, 4700 Næstved 
Telefon 53 72 17 28 

Annoncer: 
Jakob Tornvig, Bredgade 27, 7160 Tørring 
Telefon 75 80 1 O 18, Telef8lC 75 80 13 21 

Produktion: 
Slagelsetryk A/S, Rosengade 7C, 4200 Slagelse 
Telefon 53 53 00 11, Telef8lC 58 50 01 63 

Distribueret oplag ifølge Dansk Oplagskontrol 

i perioden 1 7.93 til 30.6,94: 8,535 stk. 
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Maj 1995 

Artikler 

8 Zum Mitterberg 
På svæveflyveferie i Østrig 

10 Opus 280 

11 Dornier Do 328 på demonstration 

12 Flyvestation Torshavn 
De nordatlantiske flyruters hjælpende hånd 

16 VIP-fly 
Topmødegæster i København 

17 Nyt udstyr til luftmeldefolkene på vej 

18 Delta Tango Oscar Zulu er blevet overhalet af tiden 

20 ... men da var fuglen fløjet! 
Et lyspunkt med baggrund i en tragisk hændelse under den tyske 
besættelse. 

21 Amerikansk almenflyproduktion 

22 Historien om en Fieseler Storch 

23 Flyvepladskontoret i søgelyset 

24 Distanceberegning ved svæveflyvning 
25 Forskning skal forbedre redningshelikopterens 

ophejsningssystem 

26 In memoriam 

27 Boeing 737 til SAS 

28 Beech Model 200 King Air 

30 V-tegnet 

32 Stort tab for forsikringen 

Forsidefoto: Produktionen af det utraditionelle 
forretningsfly Beech Starship bliver nu 
indstillet, efter at der kun er bygget 52. Her er 
de to »danske«, OY..GEA, der tilhører Chr. 
Kjær, og N8149S, der er amerikanskejet, men 
opererer fra Roskilde. 
(Foto: Søren Holmberg). 

Herover: Lufthansa City Line 
overtog sin fjerde Avro RJ85 
den 3. marts. Det er den 250. 
RJ/ 146, der er afleveret. Af 
disse varde219 BAe 146, 31 
Avro RJ. (Foto: Avro Interna
tional Aerospace). 
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KORT 
SAGT 

Redaktionelt 
Fra og med dette nummer la
ves bladets lay-out af medar
bejdere i Slagelsetryk. 

Bent Aalbæk-Nielsen er 
fratrådt som redaktionsse
kretær, et job han siden juni 
1989 har varetaget med krea
tivitet, omhu og flid. Før da var 
han (fra 1970) ansvarshaven
de redaktør af Propel og tillige 
redaktionssekretær. 

En varm tak til Bent for 25 
års fremragende redaktionelt 
arbejde for flyvefagpressen. 

Bent Aalbæk-Nielsen er 
fortsat knyttet til bladet som 
skrivende medarbejder - det 
er vi glade for. 

Register til 
Flyv 1994 
I den alfabetiske indholdsfor
tegnelse mangler henvisning 
til den amerikanske flykon
struktør Fred Weick (2/33), og 
under ILA bør tilføjes 8/27. 

Registeret kan stadig af
hentes i KDA-huset eller fås 
tilsendt mod indsendelse af en 
adresseret A4 kuvert, franke
ret med 4, 75 kr. 

København
Koln 

Den 27. marts åbnede Cimber 
Air som Lufthansa Partner en 
rute København-Kain med to 
daglige dobbeltture mandag
fredag . Den beflyves med 
ATR 42, og flyvetiden er 
halvanden time. 

Der er afgang fra Køben
havn kl. 0855 og 1715, fra 
Kain kl. 1055 og 1915. Den 
direkte rute giver altså gode 
muligheder for endages be
søg i Kain - fx er transporttiden 
fra Kains lufthavn til messe
området kun ca. et kvarter. 
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Denne Spitfire IX (MK732) kan ses i Vandel den 7. maj. 

Kom til Vandel! 
Søndag den 7. maj er der flyvestationsdag på FSN Vandel, hvor man i samarbejde med Egns
museet i Vandel bydes på en stor udstilling i anledning af 50-året for Danmarks befrielse. 
Egnsmuseet har desuden premiere på en temaudstilling om besættelsen og kan vise en ægte 
Spitfire i 1944 bemaling - og i luften! 

Et andet historisk indslag bliver en flyvende parade af samtlige KZ-fly. 
Der bliver også flyvning med F-16, Harrier, A-10 og DC-3 samt naturligvis Hærens observations

og panserværnshelikoptere. Der ventes 50 fly, i luften og på jorden. 
Portene åbnes kl. 0900 og lukkes kl. 1700, og der bliver fløjet fra kl. 1000 til 1200 og igen fra 

1315 til 1600. 

Flykendings
stoffet 
I Propel nr. 5/1985 var der en 
artikel om S-61 Sea King, 
skrevet af flykendingseksper
ten Henning Rose. Tilsvaren
de artikler har der været i hvert 
nummer af lige siden, og fra 
juni 1989 har også læserne 
af Flyv kunnet nyde godt af 
hans omhyggelige og detal
jerede typebeskrivelser. 

Men nu har Rose ønsket 
at holde op - det er anstreng
ende og tidkrævende at skulle 
producere en så omfattende 
leksikalsk artikel hvermåned. 

Vi kan dog berolige flyty
peenthusiasterne med, at vi 
fortsat vil bringe stof af denne 
art - men formen bliver en lidt 
anden. 

Nygamle Cessnaer 

Efter at den amerikanske kon
gres har lempet produktan
svarslovgivningen, har Ces
sna besluttet at genoptage 
produktionen af enmotors stem
pel motorfly. 

Til det formål opfører man 
en ny fabrik i byen lndepen
dence i staten Kansas. Den 
bliverfærdig i begyndelsen af 
1996, og det tørste fly ventes 
rullet ud i september nævnte 
år. 

Der investeres $45 mio. i 
den nye fabrik - men ikke no
get i nye flytyper. Produktio
nen vil bestå af de gode gamle 
Model 172 Skyhawk, Model 
182 Skylane og Model 206, 
alle med Textron Lycoming mo
torer. 

I Skyhawk erstattes den 
160 hk 0-320 med en 180 hk 
IO-360-A4M, der er reduceret 
til 2.400 o/m for at propellen 
skal larme mindre. 

Skylane får en 230 hk 10-
540, Model 206 en forbedret 
10-540, benævnt 10-580. 

Brændstofindsprøjtning og 
elektronisk tænding bliver stan
dard. 

Det første år vil der kun bli
ve bygget 30 fly. Produktionen 
for 1997 er beregnet til 1.100, 
og i 1998 venter man at nå 
2.000, ca. 1.200 Model 172, 
400 Model 182 og 400 Model 
206. 

Prisen bliver omtrent som 
for 1985-modellerne, korrige
ret for inflation. 
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FLYVEVÅ. NETIJ LU:.UOTEK 

Mindemedalje 

I 1945 kunne man af naturlige 
årsager ikke præge en medal
je til markering af selve befriel
sesdatoen. Derfor har Statsmi
nisteriets særlige 5. maj udvalg 
godkendt, at der udsendes en 
sådan erindringsmedalje. 

Medaljen, der er af sølv og 
38 mm i diameter, bærer på 
forsiden kong Christian X's 
portræt. skabt af medaljør Ha
rald Salomon, der som jøde 
selv måtte flygte fra Danmark 
i 1943. Bagsiden viser det 
gennemgående logo for alle 
festlighederne i anledning af 
50-året for befrielsen. Det er 
tegnet af direktør Poul Lyng
gaard, Frihedsmuseets Ven
ner og omfatter de tre symbo
ler, der forbindes med besæt
telsestiden: Dannebrog, fri
hedskæmperarmbindet og et 
brændende lys. 

Prisen pr. stk. er 280 kr., og 
overskuddet ved salget til
falder Frihedsfonden. For 
salget står Landsforeningen 
Værn om Danmark, Tromme
salen 1.4, 1614 København 
V, tlf. 31 22 77 73, fax 31 22 71 
25. 
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Abent hus i Karup 

I år er det FSN Karups tur til at have "åbent hus", og det 
sker søndag den 21. maj. 

Portene åbnes kl. 10, og flyveprogrammet afvikles 
først på eftermiddagen - men regner med at være færdig 
ca. kl. 15 - allersenest kl. 16. Dette af hensyn til de 
mange gæstende privatfly, som man håber finder vej til 
det midtjyske. Nærmere vejledning for gæstende privat
flyvere findes på de blå sider. 

Der er sendt indbydelser til en lang række flyvevåben 
og ikke blot til NATO-lande, men også til Polen og de 
baltiske lande. Ved redaktionens slutning havde man 
dog ikke fået svar, så med hensyn til programmet må vi 
henvise til dagspressen. 

Det er dog sikkert, at samtlige danske militærfly vil 
blive vist i luften og at Jægerkorpset laver faldskærms
udspring fra en C-130 Hercules. Endvidere håber man 
at kunne præsentere den sidste flyvende Draken, 
ligesom veteranflyverne fra Stauning stiller op. 

lcelandair 
røgfri 
lcelandair er det første totalt 
røgfrie ruteselskab i Europa. 

Der har været rygeforbud 
på lcelandairs indenrigsflyv
ninger siden 1984, på de euro
pæiske siden 1993, og fra 26. 
marts er det også forbudt at 
ryge på selskabets transatlan
tiske ruter. 

Undersøgelser viser, at 
mere end 90% af de rygende 
og ikke-rygende passagerer 
bakke op om rygeforbudet, og 
to tredjedele af de rygende har 
erklæret, at de forbliver loyale 
mod selskabet. 

Red Arrows i 
Esbjerg 
Befrielsen markeres ikke bare 
ved laserlys. I Esbjerg vil man 
mindes befrielsen med en 
overflyvning af fly fra Royal Air 
Force, og det er blevet til at 
selveste Red Arrows kommer 
og laver opvisning den 5. maj! 

Se den lokale dagspresse 
angående tid og sted. 

Billund-Riga 
Det lettiske selskab Transeast 
Airlines åbnede den 14. marts 
en rute mellem Riga og Bil
lund. Den beflyves tre gange 
om ugen (tirsdag, torsdag og 
søndag) med tremotors jetfly 
af typen Yak-40, der er indret
tet til 28 passagerer på busi
nessclass. Flyvetiden er godt 
to timer. 

Transeast Airlines tAbnede den 14. marts en rute Riga-Bil/und 
med Yak-40. Foto: Søren Holmberg 

Transeast Airlines har to 
Yak-40 og flyver også ruter fra 
Riga til Jonkoping og Kri
stiansstad. 
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I øvrigt 

DDL, SAS' danske moder
selskab, får ny direktør pr. 
1. oktober. Frede Ahlgren 
Eriksen afløses af Gunnar 
Tietz, nu direktør for Danair. 

Kontrol- og varslingsgrup
pen fik ny chef pr. 1. april, 
oberstløjtnant P.O. Gjelten, 
der fra samme dato ud
nævntes til oberst. 

Fokker fik i 1994 bestilling 
på 18 Fokker 70, 11 Fokker 
100, 17 Fokker 50 og 4 Fok
ker 50, i alt 50 fly, og afleve
rede 47 (mod 74 i 1993), 
nemlig 29 Fokker 100, 1 Fok
ker 70 og 17 Fokker 50. 
Antallet af ansatte ved årets 
slutning var 8.770 mod 
10.414 året før. 

Reno Air har returneret to 
af de DC-9-41, der var 
indlejetfra SAS. LN-RLG gik 
atter i drift den 2., marts, og 
OY-KGD ankom til Oslo den 
18. marts. 

Saab 2000 nr. 0003 an
kom til Kangerlussuaq den 
23. februar for at udføre 
kontrol af PECS-systemet 
under ekstrem kulde (som 
regel - 30° C). På nær en 
time i hangar Flyet stod 
udendørs under hele ophol
det, der strakte sig over tre 
dage. 13 personer fra Saab 
deltog i prøverne. 

SAS DC-9-21 OY-KGD 
fløj sidste gang for SAS den 
13. marts (Kbh.-Oslo}. Den 
opnåede en flyvetid på 
52.358:51 timer (64.024 
flyvninger) og skal nu flyve 
for Spirit Airlines i Detroit. 
OY-KIF fløj sidste gang 19. 
marts (Frankfurt-Oslo). Den 
loggede 52.809:28 timer, 
fordelt på 64.446 flyvninger. 

Deutsche BA modtog sin 
første Saab 2000 den 20. 
marts. Den gik i drift den 26. 
marts og indsættes på ruter 
fra Berlin til Friedrichshafen, 
Riga og Vilnius. Endnu fire 
er i ordre. 
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100 Katana'er I juni i fjor oprettede HOAC 
et 100%-ejet datterselskab 
Diamond Aircraft Industries 
med sæde i London i den 
canadiske delstat Ontario. 
Kampagner som Buy Ameri
can Produets og Save Ameri
can Jobs var stærke bevæg
grunde for oprettelsen. 

Mindre end halvandet år etter 
at produktionen blev igangsat, 
har den østrigske flyfabrik 
HOAC-Austria leveret Katana 
nr. 100, og det i en tid, hvor 
salget af andre typer af stem
pelmotorfly er stagnerende. 

DV 20 Katana blev i fjor 
kåret af det amerikanske fly
veblad Flying som årets bed
ste lette fly i 1994. 

Den nye fabrik byggede alle
rede i fjor 1 O fly, og ved udgan
gen af dette år regner man med 
at bygge et fly pr. arbejdsdag. 
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GENERAL AVIATION HUSH KITS BY: 

"QUIETFLIGHT" SYSTEM GOMOLZIG 

Kære flyejer 
Ønsker du støjen nedsat på dit fly, 

venligst kontakt os på telefon 97 96 53 22 eller 
fax 97 96 53 02 for pris ind. montering. 
North-West Air Service A/S er i dag 
eneforhandler af ovennævnte system 

med godkendte ST-er. 

North-West Air Service A/S 
Thisted Airport . DK-7730, Hanstholm 
Tlf.: 97 96 53 22 . FAX: 97 96 53 02 

Godt år for 
Karup 
1994 var et absolut godt år 
for Karup lufthavn, siger luft
havnens formand N.O. Han
sen. Antallet af afgående 
passagerer med SAS steg fra 
1993 til 1994 med 9,7%. fra 
152.700 til 167.000. 

1993 var dog et lidt sløjt år, 
indrømmer N.O. Hansen. Sam
menligner vi i stedet med 
1992, som var et godt år, bli
ver stigningen "kun" på 4, 1 %. 
Men vi kan slå fast, at 1994 
var det hidtil bedste år for luft
havnen. 

En medvirkende årsag til 
fremgangen har givetvis væ
ret det nye Gat. li landings
anlæg, der i efteråret "red
dede" omkring 15 afgange, 
der ellers ville være blevet af
lyst pga vejrforholdene. 

Lufthavnen vil forbedre sin 
service over for andre bru
gere end SAS, idet man op
retter et servicekontor til at 
betjene almenflyvningen 
med vejrinformation, flyve
planer m.v. 

Esbjerg jubilerer 

Esbjerg nuværende lufthavn 
blev indviet den 4. april 1971 
og kan således fejre 25-års 
jubilæum næste år. 

Lufthavnens ledelse er dog 
forlængst i gang med forbe
redelserne til jubilæet, der af 
vejrmæsssige grunde først vil 
blive fejret lørdag den 18. maj 

Ny terminal i 
Kulusuk 
Den 11. maj indvies den nye 
terminal i Kulusuk i Østgrøn
land officielt. 

Kulusuk blev anlagt af det 
amerikanske forsvar som 
forsyningsflyveplads for DYE 
4 radarstationen, men der har 
stedse været civil flyvning på 
pladsen. Der blev derfor eta
bleret AFIS-tjeneste, ligesom 
daværende Kgl. Grønlandske 
Handel opførte en ventesals
bygning for de civile passa
gerer, der afventede helikop
terforbindelse til Ammassalik. 

Ved amerikanernes tilba
getrækning fra Sdr. Strøm
fjord overgik Kulusuk den 1. 
oktober 1991 til Grønlands 
Hjemmestyre, og en reno
vering af pladsen påbegynd
tes. Det viste sig, at pladsen 
på mange områder ikke le
vede op ti l de krav, der gælder 
for civile lufthavne, og i 1993 
udbød Grønlands Lufthavns
væsen en ny terminalbygning 
i licitation. 

Bygningen, der har været i 
brug siden slutningen af de
cember, indeholder passager
terminal for inden- og uden
rigstrafik med toldfri butik, sik
kerhedskontrol, told og ind
check på i alt 186 m2

• Der er 
også kontorer samt besæt
nings- og bagagerum, og i di
rekte tilknytning til terminalen 
et garageanlæg for brand- og 
redningstjenesten, ligesom 
der er en tagkabine til AFIS
tjenesten. 

Grønlands Lufthavnsvæ
sen regner med 18.000 pas
sagerer årligt, hvoraf de 4.000 
er direkte relateret til udenrigs
ruterne. 

med udstilling, flyveopvisning 
m.v. 

Højdepunktet bliver et be
søg af en Boeing 8-17 Flyven
de fæstning (,.Sally B."). Det 
er tanken, at den skal angri
bes af en Messerschmitt Bf 
109 - og undsættes af tre Spi
tfires. 
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TILBUD FRA KDA-SHOPPEN 

VFR - Flyveplanlægning 
Let og enkelt med FAST flyve

planlægningsprogram. 

Kun kr. 396,
(Kører under Wmdows) 

Krus i keramik - med 
flyveinstrumenter 
1 stk. koster kr. 44,-
4 stk. koster kr. 160,-

Vindmåler - Skywatch 
Vandtæt - støvtæt, 

digital aflæsning, vælg mellem: 
m/sek., km/t., kt. 

Kun kr. 356,-

r- Vertech . 
Pilot-ur ,~.,--

,o .~ ,.. .~ a: I ....... .. .., . · .ti~ · -I .• . 

··" -~J ~~ -
4. ("\ ~ · 

l(r. 960, 
~-~ 

Ur· Tid, Dato, Tmier, up'Sph~ An. Nedtælling fra m:ix. 24 timer 
Vwomeier • Stig og synk, anlal 'iouch and Go", anlal flyvninger dag-uge

nmcd-år, H~ -V"tser IIØjde over havet (MAX 6CXXXJ fod) samt trykket 
(QNH), Termomettr • viser den alle ltmperatur · Vandtrt ned til IO fod. 

Techstar 
elektronisk computer 

m/3 års garanti 
Kun kr. 560,-

"Vi ved hvorfor fuglene 
synger'' & ''I vilden sky" 

Pr. stk. kr. 25,-

Kongelig Dansk Aeroklub, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde, Tlf. 42 39 08 11, Fax 42 39 13 16 
(Alle priser er excl. mom\ og for~endelse) 
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Af Michael Kristensen 

Mauterndorf Boden - OE 5497, Bereit fiir nachste Start, Pilot Michael Kri
stensen, zum Mitterberg 600 m, bitte! 

En tyveårig gammel drøm om 
at prøve at svæveflyve i Al
perne, flyve mellem og over 
de sneklædte bjergtinder og 
mærke suset i maven, når 
man flyver over en bjergkam 
og ud i dalen dybt under sig, 
skulle nu til at tage sin begyn
delse. 

Her sad jeg så, i en ASW-
24 med sommerfugle i maven 
og ventede på, at slæbeflyet 
skulle komme tilbage og hente 
mig som den næste i en lang 
række af ventende svævefly. 

Vejret var bare skønt den
ne julidag i Østrig; klokken var 
14:30, solen skinnede og tem
peraturen var oppe på ca. 
28°C. Der var 5/8 CU/CB og 
nogle piloter havde meldt om 
5 - 7 m/s integreret stig og sky
base i 3.300 meter! 

Hvad mere kunne man øn
ske sig? 

Maltatal 
Vi skulle traditionen tro også i 
år på sommerferie i Østrig, 
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men i modsætning til tidligere, 
hvor vi havde ferieret i den 
vestlige del af Østrig nær 
grænsen til Schweiz, skulle vi 
nu til Kårnten, helt præcist til 
byen Malta i Maltatal. 

Her i området er vejret me
re solrigt og stabilt, og det er 
da også her de fleste svæve
flyveklubber ligger. 

Byen, der i øvrigt havde 
1.000 års jubilæum, er en me
get smuk og romantisk gam
mel by. Området byder des
uden på mange andre ferie
oplevelser, bl.a. bjergvan
dring, badning i store søer, 
hvor vandet er ca. 25-27°C 
varmt og så rent, at man kan 
drikke af det! 

Der er fremvisning af ørne, 
bl.a. kongeørn og havørn på 
en gammel ruin, et virkelig flot 
arrangement, hvor fuglene fly
ver frit omkring. Og jeg må ind
rømme, at man bliver dybt im
poneret, når sådan en fugl på 
2,5 meter i vingefang, kom
mer farende lodret ned mod 
jorden og tager sig bytte. 

Der ligger også i nærheden 
et kegleformet bjerg på 1.902 
meters højde, hvor man flyver 
med stort set alt, hvad der kan 
flyves med. Faconen gør, at 
der uanset vindretning altid er 
hang, hvis der blot er vind nok. 
Der er modelflyvn ing med 
svæveflyvemodeller på 4 - 5 
meter spændvidde, drage
flyvning, paraglidning og ind 
imellem dukker der et rigtigt 
svævefly op. 

For enden af Maltatal ligger 
Europas tredjehøjeste dæm
ning, og dalen er fyldt med 
smukke vandfald. 

Med andre ord, et rigtigt 
ferieparadis, også for ikke
flyvetosser. 

Planlægningen 

Det hele startede, med at jeg 
ringede til "Østrigs Aeronauti
ske Forbund" og bad om nogle 
adresser på svæveflyveklub
ber i området Kårnten, Taue
ren og Salzburg. 

Der kom en liste med adres-

Vi venter på termik. 

ser og telefonnumre over 
samtlige motor- og svævefly
veklubber i hele Østrig. 

Nu var det så bare frem 
med kortet og finde de plad
ser, som lå tættest på Malta
tal. Jeg valgte ca. syv klubber 
ud og skrev et brev til dem 
hver, hvori jeg spurgte om mu
ligheden, for at en "fladlands
flyver" som jeg kunne leje et 
fly i nogle timer. 

Der kom svar fra alle klub
berne, men der var kun to, 
som lejede fly ud. Den ene lå 
i Zell am See, ca. 1 ½ times 
kørsel fra Maltatal, den anden, 
Flugring Salzburg, i Mautern
dorf midt i Tauernregionen 
(mellem de to tunneler på 
Tauernautobanen) , kun en 
halv times kørsel fra Maltatal. 
Begge klubber sendte i øvrigt 
kopier med fra Jeppesen Air
ways Manual over flyveplad
sen og området, så man på 
forhånd kunne lære pladsen 
og terrænet kende. 

Priserne i de to klubber var 
de samme, dvs 230 kr./time 
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for ensædet og 350 kr./time 
for tosædet med instruktør. 
Flyslæb kostede i Zell am See 
ca. 180 kr. til 400 meters høj
de. I Mauterndorf kostede det 
230 kr. til 600 meters højde 
(det er min. højde for flyslæb 
pga bjergene i området). 
Begge steder krævede man 
(naturligvis) en instruktionstur 
i alpin flyvning med den lokale 
instruktør. 

I Zell am See havde man 
Twin Astir som tosædet fly og 
Astir Jeans som ensædet fly; 
andet kunne man ikke leje 
som gæstemedlem. 

I brevet fra Mauterndorf 
oplyste man kun priser, ikke 
hvad man havde af fly, men 
da pladsen lå nærmere ved 
vores campingplads, be
sluttede jeg mig til først at køre 
dertil og se nærmere på for
holdene. 

Det skulle jeg ikke komme 
til at fortryde! 

Alpenflugplatz 
Mauterndorf. 

Om fredagen var vejret klaret 
op efter et par dage med tor
den, og vi besluttede os til at 
køre en tur rundt i området og 
slutte af oppe ved flyveplad
sen. Vi var deroppe ved halv
tre tiden og der var stor aktivi
tet: ca. 20 fly ventede på at 
blive slæbt op! 

Jeg henvendte mig til "kon
troltårnet", en ombygget VW
kleinbus og damen sagde 
straks, da jeg havde præsen
teret mig, ,,Ach so, der Dane, 
ein Moment bitte". 

Selvportræt af forfatteren, der 
er 33 år og elektronikmekani
ker. Næstformand i Hjørring 
Svæveflyveklub. Ca. 500 
starter og 125 timer. 
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Så kom flyvepladslederen 
Willi Kastner og ønskede mig 
velkommen, og da han ven
tede stor aktivitet i weekenden 
af klubbens egne medlem
mer, aftalte vi at jeg skulle 
komme igen mandag morgen 
kl. 10. 

Under rundvisningen på 
området mødte jeg instruktør 
Gert Neckelmann, en pensio
neret gymnasielærer fra Bre
men, som tilbragte det meste 
af sommeren med at svæve
flyve i Østrig. 

Flyparken bestod af en 
Blanik, to Twin Acro, en L
Spatz, en KB, to Astir Jeans, 
en Pilatus B4 og en ASW-24. 
De havde to slæbefly, en Robin 
DR200 og en Rally 100, samt 
to Motorfalke (side-ved-side). 

Jeg spurgte forsigtigt, om 
jeg kunne leje ASW'en, men 
den lejede de ikke ud, æv! 

Så ville jeg gerne leje Pila
tusen, men da Willi og Gert 
åbenbart kunne se på mit lidt 
skuffede udtryk, at jeg gerne 
ville have prøvet ASW'en, kig
gede de i min logbog, sagde 
noget indbyrdes på dialekt, 
som jeg ikke forstod noget af, 
og meddelte mig så, at de ville 
spørge deres formand om det 
kunne lade sig gøre. 

Endelig blev det mandag 

Mandag morgen vågnede jeg 
meget tidligt. Vejret var per
fekt. Jeg kiggede over på 
vækkeuret: 0430. 

Tænk at vågne midt om 
natten og så i sin ferie! 

Jeg kunne ikke sove mere, 
men lå og spekulerede på de 
forestående flyvninger. Jeg 
glædede mig utroligt meget. 
Under planlægningen af turen 
havde jeg mange gange set 
mig selv flyvende rundt imel
lem bjergene og cirklende 
rundt over de sneklædte 
bjergtoppe. 

Udcheckningen (på tysk) 
ville også bare være en for
malitet, men nu, hvor det hele 
snart skulle til at foregå, kunne 
jeg dog godt indse, at det hele 
måske alligevel ikke var så 
enkelt endda. 

Jeg tænkte, at hvis jeg blev 
checket ud, ville jeg kun flyve 

Flyveplads/eder Willi Kastner (tv) og instruktør Gert Neckelman 
foran "tårnet" på Mautendorf flyveplads. 

termik over pladsen, og ud
sigten over bjergene, jo - den 
kunne jeg sagtens nyde der
fra. Jeg fik flere og flere som
merfugle i maven. Der skulle 
ikke tages nogen chancer - jeg 
ville ikke dumme mig! 

Klokken 0700 ringede væk
keuret, og min familie vågne
de. Jeg lod også som om jeg 
havde sovet, ellers ville de helt 
sikkert have troet, at nu var 
det hele rablet for mig. Flyver
dragten, diverse papirer, ter
mikbør, kamera m.v. var na
turligvis pakket aftenen før, så 
da vi havde spist morgenmad, 
var det bare med at se at kom
me afsted. 

Indrømmet - efterhånden 
som vi kom nærmere op til fly
vepladsen, tiltog mængden af 
sommerfugle atter i maven. 

Da vi kom derop, troede jeg 
ikke mine egne øjne: klokken 
var kun 10, og der lå allerede 
ca. 40 fly og ventede på start! 

Jeg blev hurtigt enig med 
mig selv om, at inden jeg blev 
checket ud og eventuelt kun
ne flyve solo, var solen for 
længst gået ned. 

Da jeg kom ind i klubhuset, 
bød Gertvelkommen, og over 
en kop kaffe planlagde vi så 
dagens program. Termikken 
starter omkring middag, så 
der var god tid. Alle flyene på 
startbanen tilhørte forskellige 

klubber, hovedsagelig tyske 
og schweiziske, som holdt de
res sommerlejr her. Han be
roligede mig dog ved at for
tælle, at Blanik'en lå forrest 
ved startstedet. Det gjorde 
ASW-24'eren også, og den 
var min hele dagen!!! 

Først gennemgik vi teorien 
i alpin flyvning. Derpå viste 
Gert mig kort og foto af områ
det og derefter briefede han 
mig om forholdene på flyve
pladsen. Radiokorrespondan
cen er på tysk, man starter 
normalt på bane 07, væk fra 
byen, som ligger lige for en
den af banen, men lander 
modsat, altså på bane 25, og 
ruller så op til startstedet eller 
hangaren. Afviklingen af 
trafikken forløb helt uden pro
blemer takket være den syste
matiske styring fra pigerne i 
"tårnet". Derefter gennemgik 
vi håndbogen til ASW'en, og 
så var det bare at vente på 
termikken. 

Over alpeme 

Klokken ca. 1230 kunne jeg 
række tommelfingeren i vejret, 
og Blanik'en rullede afsted. 

Man bliver normalt "slæbt" 
rundt om bjerget Mitterberg og 
hægtet af i 1. 71 O moh (600 m 
QFE). Hvisrnan ikkefinderen 
boble med det samme, er der 

9 



normalt lidt hang, man kan 
flyve i. Hvis det også fejler, har 
man dog højde nok til, at man 
kan glide gennem dalen og 
hjem til flyvepladsen. 

Jeg fandt en ½ meter bob
le, og da vi kun var ca. 100 m 
over skoven på bjerget under 
os, valgte jeg at blive, hvor vi 
var. Efter nogle minutter sag
de Gert, at jeg var meget god 
til at flyve i svag termik, men 
han ville gerne låne flyet lidt. 
Et kort øjeblik efter lå vi i en 
fin 5 meter boble - lidt lokal
kendskab skader ikke! 

Da vi var kommet op i 
2.100 m, forlod vi vores boble, 
da man herfra kan nå til næste 
bjerg og så fortsætte i hang 
derfra. 

På indlæringsflyvningen 
skulle vi selvfølgelig prøve at 
flyve så meget hang som 
muligt, og vi fløj da også me
get tæt på bjergene. Vi kom 
efterhånden op i 2.700 m og 
fløj langs med bjergryggen et 
stykke tid. 

På denne indlæringsflyv
ning var der ikke megen tid til 
at nyde synet af de sneklædte 
bjerge, men ud af øjenkrogen 
kunne jeg dog se, hvor utroligt 
flotte de var. 

Vi lavede nogle passager 
af bjergkæderne, og her er det 
meget vigtigt at komme ind i 
den rette vinkel, så man kan 
komme væk igen i tide, hvis 
der ikke er hang. Det er alfa 
og omega ved bjergflyvning, 
altid at sikre sig, at man ikke 
kommer i en situation, hvor 
man ikke kan komme ud og 
væk igen. Det er ikke unormalt 
med synk på 5-6 m/s, og 
udelanding heroppe er lig med 
totalhavari! 

Efter en times tid sagde 
Gert, at nu måtte jeg godt 
trække bremserne ud og flyve 
hjem til Mauterndorf. 

Jeg var nu checket ud i al
pin flyvning, og ASW-24'en og 
alperne var mine. 

(Fortsættes i et senere 
nummer) 

Servicering af fly og helikoptere 
(også over 5700 kg, samt veteranfly) 

Autoriseret Cessna Service Station 

Autoriseret Skandinavisk Cessna forhandler 

Salg af reservedele 

Konsulentbistand ydes i forbindelse med 
køb/salg af brugte fly 

Fragt- og charterflyvning 
samt 

diverse specialopgaver med helikoptere 

Rundflyvning med helikopter 

JETKOPTER! 
Hangar 5 Air Service ApS 
Stauning 
Tlf. 97 369266 
Jels: 
Tlf. 74 553204 
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Hangar 5 Airservice ApS 
Stauning Lufthavn 

DK-6900 Skjern 
Tlf. 97 369266 
Fax 97 36921 O 

Opus 280 

Et lille svensk fly, der mindede 
ganske meget om MFI Junior, 
gæstede I midten af marts 
Roskilde lufthavn. Typebeteg
nelsen blev opgivet som Opus 
280 - men det var der ikke ret 
mange, der blev klogere af. 

Opus 280 har haft en om
skifte I i g tilværelse. Den 
fremkom i 1985 under nav
net ARV-1 og var udviklet af 
ARV Aviation under ledelse 
af racerkøreren Richard No
ble (1.018 km/t i bil). 

Firmaet Hewland, der er 
kendt for sine gearkasser til 
væddeløbsbiler, stod for den 
lidet konventionelle motor; 
den var trecylindret og væske
kølet - og totakter! 

Desværre var der proble
mer med nogle af de tidlige 
motorer, og selv om de hurtigt 
blev udbedret, var skaden 
sket - efter at have bygget 29 
fly måtte ARV Aviation give op. 

I 1991 blev rettighederne 
købt af ASL, Aviation Scotland 
Ud., der arbejder på at få ty
pen certificeret efter JAR VLA 
reglerne. ASL overtog også 
værktøjer m.v. og tilbyder nu 
forskellige former for bygge
sæt. 

Rettighederne til motoren 
har også skiftet ejer. Den frem
stilles nu af Mid West Aero 
Engines under betegnelsen 
AE 75D. Den vejer 50 kg med 
gear, starter og generator og 
yder 77 hk ved 6. 750 olm. 

Og nu kommer der også 
færdige fly i handelen. Typen 
bygges i Hagfors i Vårmland i 
Sverige, hvor lokale interesser 
- med egnsudviklingsstøtte -
har oprettet Hagfors Aero AB. 
Hagfors er i øvrigt hjemsted 
for det verdenskendte stål
værk Uddeholm. 

Den svenske udgave, der 
markedsføres under beteg
nelsen Opus 280 (to sæder, 
80 hk) adskiller sig fra den 
britiske ved at have en anden 
motor, en østrigsk Rotax 912A 
på 80 hk. 

Opus 280 er certificeret ef
ter JAR's VLA regler (Very Light 
Aircraft), og det var i forbin
delse med støjcertificeringen, 
flyet gæstede Roskilde. 

De første fire-fem fly er un
der montering. Hagfors Aero 
regner med at fremstille 40 fly 
i år og at nå op på en årspro
duktion på 100 fly i løbet af et 
par år. 

Prisen? Omkring $85.000, 
med grundinstrumenter, uden 
radio. 

Distributionen I Skandina
vien varetages af Bromma 
Flygskola, Ulvsundavågen 
193, S-161 30 Bromma. Tlf. 
00 46 8 764 46 00. Fax 00 46 
8 29 46 314 

Opus 280 
Spændvidde ......... 8,69 m 
Længde ................ 5,49 m 
Højde .................... 2,31 m 
Vingeareal ............. 8,6 m2 

Tornvægt ............... 320 kg 
Max. startvægt ...... 530 kg 
Max. vandret 
hastighed .. ........ 198 km/t 
Rejsehastighed . 170 km/t 
(75% effekt) 
Stallhastighed ...... 83 km/t 
Stigehastighed ..... 3,8 m/s 
Godkendt 
tophøjde ......... 10.000 fod 
(uden ilt) 
Start til 15 m ......... 492 m 
Landing fra 125 m. 472 m 
Rækkevidde ......... 815 km 
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Dornier Do 328 på demonstration 
Dansk pilot ved rattet 

Tekst: Knud Larsen 
Fotos: Søren Holmberg 

På vej hjem til Tyskland efter 
et præsentationsbesøg i 
Sverige landede en Dornier 
Do 328 den 8. marts i Roskilde 
Lufthavn, hvor fabrikken 
havde inviteret repræsentan
ter for Newair og Maersk Air til 
en demonstration af flyet. 

Flyv's medarbejdere nåede 
også atfå et kig indenfor, med
ens D-CITI holdt på forplad
sen i marts-solskinnet, men fik 
desværre ikke lov til at komme 
med i luften. 

Do 328 er et højvinget tur
boprop-fly med to Pratt & Whit
ney PW119B, hver på 2.180 
shp. med 6-bladede Hartzell 
kulfiberpropeller. 

I kabinen er der plads til 30 
passagerer (33 hvis gardero
ben og køkkenindretningen 
tages ud). Sæderne er arran
geret som 2 + 1 med en bred 
midtergang med fuld ståhøj
de. Kabinen er nydeligt ind
rettet med smagfuldt farve
valg. Med udstrakt anvendel
se af støj- og vibrationsdæm
pende materialer er det lykke
des at skabe stille og behage
lige omgivelser i kabinen. 

Dansk pilot 

Flyet blev vist frem af den 
tyske kabinebesætning. 

Do 328 i Roskilde 
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Undergennemgangen kom 
flyets pilot op ad trappen. Han 
viste sig at være dansker! 

Christian Worning er 37 år 
og begyndte sin pilotkarriere i 
1976 i Flyvevåbnet (pilotnavn: 
GOR), hvor han bl.a. fløj F-100 
og F-16 i ESK 730 og senere 
blev uddannet til testpilot. 

Han kom til Dornier fabrik
ken for ca. fire år siden som 
testpilot og har været med i 
328-projektet næsten lige fra 
starten. Jobbet har bragt ham 
det meste af verden rundt i 
forbindelse med præsentation 
af flyet. 

Han var derfor den ideelle 
vejviser i det topmoderne 
cockpits digitale computerver
den. 

Fem store dataskærme vi
ser alle navigations-, flyve- og 
motorinformationer. Honeywell 
har leveret Primus 2000-sy
stemet. 

Konkurrencen på turbo
prop markedet er benhård, 
men Dornier fabrikken synes 
at have et godt produkt på 
banen. 

Dornier 328 er bl.a. solgt til 
det amerikanske selskab Ho
rizon Air (20 stk). 

Dorniers danske testpilot Chr. 
Worning (GOR). 

Dornier 328 - 110 

Spændvidde ........ 20,97 m 

Længde ............... 21,28 m 

Højde ..................... 7,24 m 

Max. startvægt . 13.990 kg 

Max. last .............. 3690 kg 

Max. rejse-

hastighed .......... 335 kts 

Rækkevidde 

(i FL 310) ........... 1.852 km 

Startdistance 

(max. vægt) ......... 1.088 m 

Landingsdistance . 1.165 m 
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Flyvestation Torshavn 
De nordatlantiske flyrufers hjælpende hånd 

Tekst og bl/leder: 
N.M. Schaiffel-Nielsen 

Færøerne er i de seneste år 
blevet en meget kendt del af 
det danske rige. De økono
miske problemer har tårnet 
sig op for det lille samfund op
pe på de stormomsuste klip
peøer i Nordatlanten. 

Grunden til, at Deres kor
respondent satte kursen de ca. 
1200 km nordnordvestover, 
var dog ikke øernes spændte 
økonomi, men det forhold, at 
Flyvevåbnet i denne yderste 
del af Kongeriget har placeret 

Udsigten fra toppen af Sorn
felli er storslået. 

Farverne, vintersolen spre
der over de sneklædte fjelde 
mod vest er ægte nok - ikke 
et fotografisk bedrag. 

Flyvestation Torshavn, og den 
skulle inspiceres af chefen for 
Flyvertaktisk Kommando. 

Speciel flyvetur 

Et kig ud af flyets »koøje«: 
udenfor er alting stadig gråt i 
gråt. Vi flyver i 40.000 fods 
højde. På radaren kan man 
til højre se den norske vest
kyst, der er ved at forsvinde. 
Nederst til venstre i samme 
skærm er Shetlandsøerne 
ved at forsvinde. Øverst oppe 
ligger målet for turen, Fær
øerne, eller Føroyar, som fæ
ringerne selv siger. 

Tankerne går tilbage til før 
starten fra Flyvestation Karup, 
da fartøjschefen, kaptajn S.L. 
Kjeldsen (LOK) kom ind i ka
binen for briefe om turen. 

Kort fortalt lød det nogen
lunde sådan: 

- Der er masser af dårligt 
vejr på turen. Det vil blive lidt 

,,ujævnt" på vejen derop. Vin
den på Vag ar er i det forkerte 
hjørne. Hvor vil generalen 
hen, hvis vi ikke kan lande? 

- Karup, svarer general
major L. Tophøj kort. 

Ned kom flyet 

Længe har flyet været på vej 
ned gennem fronten. 

Pludselig brydes skyer og 
nedenunder ligger øerne - det 
må være Sandoy dernede. 
Klipper og sne i et smukt ar
rangement. 

Flyvehøjden er 4.000 fod, 
en lavere højde vil være for 
farligt. Det højeste punkt på 
Føroyar er Slættaratindur på 
Eysturoy (Østerø), hvis top 
når 882 m (2.672 fod). 

Gamle garvede Færøfa
rere har gjort deres til at 
skræmme livet af FLYVs ud
sendte med hensyn til landin
gen på Vagar. 

Nu skulle det prøves - live! 
Efter et par cirklinger ( or

bits) sætter LOK kursen ind 
mod Vagar. Ind mellem klip
perne, forbi vandfaldet, et 
kraftigt drej til bagbord, hvor 
der følger nogle kraftige kor
rektioner på grund af turbu
lensen mellem klipperne, 
meget kraftig hjulkontakt med 
banebelægningen på Vagar 
efterfulgt af en overordentlig 
kraftig reversering på hegge 
motorer - alle læner sig meget 
fremad i sæderne. 

Flyet falder til ro, og pas
sagererne leverer en kraftig 
klapsalve. 

Den, der påstår ikke at 
have haft en smule sved un
der armene, omgås sandhe
den lemfældigt. Forfatterens 
drøm om at prøve en landing 
på et hangarskib var faktisk 
gået i opfyldelse. 

Her hersker naturen 

Turen fra Vagar til Mørkedal 
på Streymoy (Strømø) fore
gik i bagagerummet på en 
firehjulstrækker. 

Når vejrudsigten lyder på 
kraftig vind, køres der ikke 



med busser. Grunden er vin
den ved Nordalssvinget kort 
før Mørkedal. Det ligger ud 
for en tragt mellem to fjelde, 
og her kan vinden let komme 
op på 80 m/sek = 288 km/t! 
Det har flere gange medført, 
at busser og andre køretøjer 
er blevet løftet ud over vej
kanten. 

For den, der første gang 
kommer til Færoya betyder 
køreturen, at man er ved at 
vride halsen af led i et forsøg 
på at nå at se det hele. 

Det, man ikke kan se, er 
træer, ikke et eneste. Deri
mod har moder natur kreeret 
de smukkeste former i vand
rette eller hældende basaltlag 
vekslende med tyndere lag af 
tuf. I dag er det meste dog 
dækket af sne. 

Vandløbene - eller elvene, 
om man vil - er ikke klart de
finerede. Vandet løber, hvor 
der er plads mellem stenene. 

Pludselig hører den meget 
fine og brede asfaltvej op. Vi 
er nået til Oyrargjogv (kan ik
ke udtales af danskere). 

Her skal vi over Vestman
nasund. Færgen er lige sejlet. 
Ikke over mod Vestmanna, 
men langs med Vagar. 

Hvorfor? Fordi strømmen 
ude I sundet, der er ca. 90 m 
dybt, går med en hastighed 
på mellem fem og otte knob. 
Samtidig kreerer bundforhol
dene kraftige strømhvirvler. 
som man tydelig kan se med 
det blotte øje. Da færgen er 
langt ude mod nordvest, gli
der den sidelæns over sundet 
og ind mod havnen i Vest
manna. 

Turen tilbage går dog 
tværs over sundet. 

Det er koldt. Klippetoppe
ne forsvinder i skyer. Ind imel
lem regner det, iskoldt. 

Endelig er færgen tilbage 
og vi skal med over. Alle bliver 
i bilen. Salonen virkede efter 
chaufførens beskrivelse ikke 
tillokkende. 

20 minutter senere er vi på 
fast grund igen på Streymoy. 

Turen til Flyvestation Tors
havn forårsagede endnu flere 
nakkesmerter. 

Lyset var egenartet med 
hastigt drivende skyer. Det 
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ene øjeblik var man oppe på 
en klippetop og i næste nede 
ved havoverfladen, hvorefter 
udsynet blev afbrudt af en tur 
gennem en tunnel. 

Men hvor var flyvestatio
nen? 

Smukt byggeri 

Så er vi her! siger chaufføren. 
Vi får øje på bygningerne, 

der er næsten gemt ind i 
fjeldsiden. Mod sydøst er der 
udsigt over Kaldbaksfjodur 
(Kaldbaksfjorden) og bag fly
vestationen rejser sig Sorn
felli (Sornfjeldet). 

På toppen af Sornfelli, 749 m 
over havet, ligger det radar
stationen. 

Udhusene er opført i fær
øsk stil. Det vil sige i træ og 
med græs på taget. Det hele 
falder smukt sammen med 
terrænet. 

Når man tænker på, hvor
dan militært byggeri ellers så 
ud i 60'erne, så ligger her no
get, enhver arkitekt vil vil væ
re stolt af. 

Byggeriet er placeret så
dan, at alle værelser har ud
sigt over Kaldbaksfjodur. 
Denne udsigt så at siger ram
mer beboeren i ansigtet når 
han for første gang træder ind 
i værelset. Det er smukt -
utroligt smukt. 

Få minutter senere er ud
sigten forsvundet i en slud
byge - her hersker vejret! 

George 

Chefen for Flyvestation Tors
havn, oberstløjtnant T.A. Jør
gensen (TAJ), tager imod og 
undskylder, at han har travlt -
generalinspektionl 

Han fortæller, at han har 
overladt opgaven med at tage 
sig af Deres udsendte til 
seniorsergent G.S. "George" 
Pedersen. 

- Han er flyvestationens hi
storiker og den, derved, hvad 
der er værd at vide, og han 
vil svare dig på alt, siger TAJ, 
Inden han igen må vende sig 
mod sin opgave. 

TAJ havde ret. 
George er en rigtig kontrol

og varslingsmand med hang 

Her fra toppen af Somfelli ses den smalle vej sno sig ned mod 
Mørkedal. Langt nede ligger den gamle Forward Scatter station, 
som skal fjernes i den kommende sommer. 

til øer. Fire år på Føroyar i 
60'eme, 22 år på Bornholm 
og nu igen på Færoya på 
fjerde år. 

- Jeg har søgt om at få min 
kontrakt heroppe forlænget, 
siger han, for jeg er utrolig 
glad for at være her. 

George er til daglig leder 
af den operative træningstje
neste, det vil sige, at han laver 
træningsprogrammer for de 
nyankomne og rusker op i de 
gamle med en slags reauto
risationskurser. 

Ved siden af det er han en 
slags Mr. Mørkedal på kon
takt- og velfærdssiden. 

Hans kontaktflade til færin
gerne er meget stor. Han for
står og taler sproget; selv be
nægter han dog, at det er 
særlig godt. 

Op på toppen 

Op I firhjulstrækkeren. Vi skal 
op på toppen af Sornfelli. 

En mere end smal vej snor 
sig op mod toppen til radar
stationen. Den er så smal, at 
bilerne kontakter Mørkedal 
på radioen og fortæller, at de 
er på vej op. 

Kommer der så besked 
om, at en anden er på vej ned, 
bliver han kaldt op for at få at 
vide, hvilket nummer han just 
har passeret. De to chauffø
rer regner så ud, hvilken vige
plads de skal vælge for at give 
plads til den anden. 

Radioforbindelsen hjem til 

Mørkedal er også livlinen, når 
vejret pludselig spiller med 
musklerne. I dag er driverne 
ikke så høje og vinden er vel 
ikke over de 15 - 20 m/sek. 
Fredeligt vejr efter færøske 
forhold. 

Vi holder ind til siden en 
enkelt gang. Lavlandsdan
skeren hiver lidt efter vejret 
over udsigten, mest nok på 
grund af den smalle vej og 
fraværet af autoværn. 

Den gamle Forward Scat
ter Station passeres. -

Seniorsergent G.S. "George" 
Pedersen, manden der ved 
mere om Flyvestation Tors
havn end de fleste. Tjenstligt 
beskæftiger han sig med ud
dannelse og alt muligt andet. I 
fritiden er han fotograf, kunst
ner, turguide og en glimrende 
kok. 
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Gulfstream GI/I, halenummer 
F-330, fotograferet på Vagar 
lige efter landingen. 

- Den skal rives ned til som
mer, forklarer George. Stedet 
skal efterlades, som det var, 
tør man byggede stationen for 
mange år siden. 

Ind i fjeldet 

Bilen parkeres ved indgan
gen. Den er spærret af en git
terport, der langsomt går op. 

- Var der nogen der sagde 
James Bond? Sikkert ikke, 
men tunnellen ind i klippen får 
alligevel sådanne tanker 
frem. 

Blikket fanges af noget 
grønt mos, der gror på klip
pen ved nogle af lamperne. 

George forklarer: 
- Det er en ganske særlig 

type mos, der kun kan gro 
under disse helt specielle for
hold. Vi har flere gange haft 
besøg af biologer, som har 
studeret fænomenet. 

Inde i det allerhelligste ud
leveres der besøgskort. Vi 
fortsætter hen til . verdens 
mest sociale elevator''. Det er 
den på grund af sin størrelse 
- to voksne mænd kan ikke 
trække vejret alt tor dybt. 
Samtidig er dens hastighed 
meget færøsk - den ruller op
ad efter devisen" Ting ta'rtid•. 

Der er frit udsyn fra eleva
toren, og langsomt æder den 
sig gennem de 60 meter op 
til toppen. 
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Fantastisk udsigt 

At der skal tages billeder er 
klart. George åbner en lille 
lem i døren ud til platformen 
foran radomen. 

Herude er der vind, meget 
vind. 

Vinden er bidende koldt. 
Der sendes en varm tak til uni
formsudvalget for indførelse af 
varm pjækkert og hue. 

George har glemt sin hue, 
så han opholder sig kun så lang 
tid ude i vinde, som det tager 
at forklare gæsten, hvilke øer 
der kan ses ud mod horison
ten, nemlig Koltur (Føllet), He
stur (Hesten), Sandoy (Sand
ø), Stora Dimun (Store Dimon), 
Litla Dimon (lille Dimon) og i 
det fjerne Suderoy (Suderø). 

Ca. 500 m nedenfor kan 
man se Flyvestation Torshavn 
- den fylder ikke meget i 
terrænet. 

Tilbage i radomen og ned 
igen i .den sociale". Denne 
gang er det umuligt at se no
get. Brillerne dugger. Fugtig
hedsprocenten er meget høj 
på grund af vandet, der driver 
ned ad klippevæggene. Nede 
igen går turen gennem tun
nelen over til den anden ra
dome, hvor antennen står og 
kører rundt. 

Der er overtryk inde i ra
domen. Deterdertoratholde 
det specielle stof radomen er 
fremstillet af udspændt. De 
enorme vindhastigheder, op 
til over 1 O m/sek (360 km/t) 
øver et voldsomt pres på den 
kugleformede radome. 

'vår den ikke spændt ud, ville 
den blive flået fra hinanden, 
hvad der også er sket en enkelt 
gang. Der gik mere end ti år 
inden man fandt de sidste re
ster efter ødelæggelsen. 

Små lapninger på indersi
den vidner om, at vinden har 
flået små sten ud af fjeldsiden 
og har kastet dem gennem 
beklædningen. 

Desværre måtte vi ikke 
tage billeder af den enorme 
antenne, men kan dog fortæl
le, at den har en rækkevidde 
på omkring 500 km. 

laver billeder 
Nede i operationsrummet 
mødte vi seniorsergent og 
radaroperatør N. Boye Chri
stensen. Han viste os det 
grovbillede, der blev produ
ceret af radarantennen oppe 
på toppen . Et billede fyldt 
med ground clutter Oordskyg
ger) og mange andre forstyr
rende skygger. 

Billedet bliver delvis renset 
og sendt ned til Skotland. 
Herfra kommer det tilbage 
igen på et andet scope, og 
nu ser det helt anderledes ud. 
Nu har det fået symboler, 
hvorved man kan kende de 
enkelte fly, der er i luften på 
ruten over Atlanten. 

- Vi har intet med flyene at 
gøre normalt, fortæller Boye. 
Først hvis noget går galt, 
kommer vi ind. 

Han fortæller om, hvorle
des han en dag sidste efterår, 

da han overtog vagten, note
rede sig et fly der lå øst for 
Færøyar i 1.000 fods højde 
(den opmærksomme læser 
vil huske, at 4.000 er sik
kerhedshøjden over øerne). 

Boye tænkte ikke så me
get over det, han havde set. 
At flyet lidt senere forsvandt 
fra skærmen var naturligt på 
grund af højden. 

Tre timer senere begyndte 
en Sarbe (Search and rescue 
beacon equipment) at sende, 
og nu kom der liv i alt og alle! 

- Hvor lå den Sarbe og 
hvad var årsagen til, at den 
sendte? 

Det var tragisk nok, at et 
tysk fly havde ramt en skrå
nende fjeldside og var hava
reret. De to om bord havde 
overlevet, men var kvæstet. 
Kun fordi Sarbe'n var blebet 
kastet ud af flystrukturen og 
det var begyndt at regne på 
den, var den gået i gang. 

Tåge forhindrede Søvær
nets Flyvetjeneste i at komme 
til hjælp,og de to måtte bjer
ges over land. Da bjergnings
arbejdet var til ende, var den 
ene af de to død af sine kvæs
telser og kulde. 

Reduktioner 

Heller ikke heroppe i Nordat
lanten undgår man reduktio
ner. Flyvestation Torshavn 
har måttet sige farvel til til 30 
mand i Operationssektionen. 
De er blevet overflødige på 
grund af mere moderne tek
nik. 

Boye er ikke glad ved tan
ken. 

- Fremover, siger han, er 
der kun en operatør, en kom
munikations- og en datatek
niker samt en dieselmekani
ker på vagt ad gangen. Det 
vil blive svært at prioritere, 
hvad der skal gøres først, hvis 
vi får en nødsituation. Det må 
blandt andet klares ved, at en 
af de andre på vagtholdet må 
tage sig af telefonen - vi skal 
normalt have fat i lederen pa 
Vagar lufthavn, som jo er luk
ket om natten. 

Men vi får se, hvordan det 
går. 
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Kærlighed 
og det modsatte 
Om det at være stationeret 
på Føroyar siger George: 

- Der findes to yderpunk
ter. Enten kan man slet ikke 
undvære det, eller også øn
sker man sig hurtigst muligt 
tilbage. Selv hører jeg til den 
første kategori. 

Færingerne er utroligt 
gæstfrie. Man skal blot inte
ressere sig en smule for de
res liv og færden, så er der 
næsten ingen grænser for, 
hvor imødekommende de er. 

At George fungerer som 
turistguide i sin fritid for det 
lokale turistbureau, kommer 
efterhånden ikke som en 
overraskelse. 

Han siger om færingerne. 
- Vi taler stadig om et folk, 

som har levet isoleret i år
hundreder. De har skabt de
res egen kultur og mentalitet. 
Heroppe regnes en fætter i 
20. led stadig med til den nær
meste familie. 

Hjemover 

Man skal dog vænne sig til, 
at aftaler om tidspunkter og 
den slags er meget flydende. 
Aftaler man at mødes klokken 
1 B, kan det godt blive klokken 
2030 inden nogen dukker op, 
men det kan man jo selv øve 
indflydelse på ved at fortælle, 
at kommer de senere, så 
hedder det kold mad. 

Næste formiddag klokken 1 O 
var det tid til afsked. 

En ny front truede med u
vejr, så vi skulle være ude af 
Vagar inden klokken 14. 

Seniorsergent N. Boye Christensen ved radarscopet, hvor man 
kan følge lufttrafikken over Nordatlanten. I en nødsituation kan 
han ogsl§. tale direkte med fly, der har problemer og hjælpe dem 
ind til Vagar. 

Sent på aftenen på en fod
tur rundt i det sneklædte Tors
havn fik vi bekræftet, at Geor
ge kendte Gud og hver mand. 
Mange hilste og fik en be
mærkning med på vejen. 

Samme tur tilbage, men 
med lidt tid til at se på Vest
manna by. 

Nu skulle vi så ud mellem 
fjeldene igen. Under taxi ud 
til start fik vi et glimt af start
banens nordvestlige afslut
ning. Den endte ned mod en 
bred slugt på kanten af en dal 
med en lille bygd ud til en 
fjord. 

Rart først at se det, da vi 
skulle starte i modsat retning. 

LOK vælger gashåndtaget 
frem. Gulfstream'ens mo
torer svarer med det samme, 
flyet girer under det tiltagen
de tryk, bremserne slippes og 
vi ruller ned ad startbanen. 

Flyvefart og næsen blev 
løftet opad. Ikke, som den 
plejer i en pæn glatvinkel, nej, 

i noget, der mindede om 45 
grader - det var det med at 
nå 4.000 fod i en fart. 

I halvt liggende stilling 
kunne tankerne sendes tilba
ge til Flyvestation Torshavn 
og dem, der måtte blive 
tilbage. Nogle få ville nok 
have byttet plads, medens 
andre vil gøre alt for få lov at 
blive. 

S111r 100.000 kr. 
pa dit certifikat 

En komplet erhvervspilot-uddannelse (B/I/twin) koster typisk op til 100.000 kr. 
mindre hos TC/West. 
Hvorfor? Tja, det er ikke kvaliteten, der er noget galt med. TC/West har en af de 
højeste beståelsesprocenter blandt de danske flyveskoler! 
Vores undervisning er individuelt tilpasset den enkelte elev. 
Vi tager ikke så meget for vore skolefly (fx Bona
nza, C172, Citation m.fl.) eller 
for vore instruktører. 
Vi er kort sagt nøjsom
me her i Vestjylland. 
Det er nok derfor. 

Ring og få mere at vide. Det kan betale sig. NB. Vi klarer også Indkvartering osv" 
hvis du har langt til Karup eller Stauning, hvor uddannelsen foregår. 
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VIP 
FLY 
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FN's sociale topmøde i København i begyndelsen af marts medførte en intensiv trafik i 
Kastrup af VIP-fly med delegater. 

Man kan godt undre sig over, at de ikke benyttede Flyvestation Værløse, der har alle 
de nødvendige faciliteter, incl. parkeringspladser, for af plads- og sikkerhedsmæssige 
grunde blev de fleste fly henvist til langtidsparkering andetsteds, bl. a. Roskilde, Tirstrup 
og Vandel. 

Her er lille udvalg af VIP-flyene. 

Våbenskjold fra Uganda 
(Gulfstream 3). 

(Foto: Robert 
Thyme). 

Våbenskjold fra Togo 
(Fokker F. 28-1000). 
(Foto: Robert 
Thyme). 

--YR-DVA - Bae 125-600B YR,,DVA kom m den moldavlske 
(Foto: Tav Aas Mortensen). 

MAJ 95 



Nyt udstyr til 
luftmeldefolkene på vej 
Tekst og foto: N.M.Schaiffel-Nielsen 

Projektleder ved Tele Danmark Sv. Aage Andersen i færd med 
at afprøve det hovedsæt, som skal erstatte luftmeldefolkenes 
gamle F 58-C udstyr. 

Det er overskyet og blæsen
de. Fra nordøst tordner et par 
F-16 ned mod skydeterrænet 
ved Oksbøl. I Luftmeldetårnet 
Ekko 3 nord for Varde glæder 
næstkommanderende ved 
Luftmeldeeskadrille Varde, 
Hans Knudsen og hans to 
hjælpere sig over endelig at 
have noget at rapportere til 
lavvarslingscentralen i Århus. 
Der er blevet langt mellem de 
militære jetfly, der passerer 
over posten. 

Kort efter kommer endnu 
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et fly lavt over posten. Det er 
et let civilt fly, ført af en pilot 
fra Den Flyvende Hjemme
værnsenhed, men snart efter 
skulle de tre få andet at tænke 
på, nemlig nyt materiel. 

Forsøg på forbedring 

Major P.T. Lauridsen og pro
jektleder ved Tele Danmark 1 

Århus Sv. Aage Andersen har 
fundet frem til Ekko 3. Med 
sig i bagagerummet har de 
et antal hovedsæt, hvoraf et 

er det, der forventes at skulle 
erstatte den nuværende mo
del F 58-C. 

Det skulle blive noget af et 
forhindringsløb for Sv. Aa. 
Andersen. 

Det med automatiske om
koblinger ser let nok ud på 
papiret. I virkelighedens ver
den kan den slags blive me
get besværligt. 

Til sidst lykkedes det dog 
at komme igennem på linien 
med det nye hovedsæt. Hans 
Knudsen kunne bekræfte, at 
sus og støj var væk, men ly
den var svag. Et nyt emne, 
der skal bearbejdes, inden et 
nyt hovedsæt er en realitet. 

Hvorfor ikke EDB? 

I den lange ventetid gik sam
talen mellem Hans Knudsen 
og P.T.Lauridsen. 

Knudsen var af den opfat
telse, at hele meldesystemet 
burde lægges over på EDB 
og at man ad den vej kunne 
give et meget mere detaljeret 
billede af, hvordan der så ud 
i luftrummet over posterne. 

Lauridsen kunne godt 
følge tankegangen og kunne 
fortælle, at man havde været 
involveret i et projekt af 
lignende art. Det havde blot 
nogle hager. For det første 
var det et proiekt i millionklas
sen og for det andet viste det 
sig, at der ikke var nogen tids
besparelse at opnå. 

Det værste var dog, at sy-

stemet intet forbedrede i for
hold til Flyvevåbnets behov 
og at det ville stille større krav 
til uddannelse end det nuvæ
rende. 

Lau ridsen gav tydeligt ud
tryk for, at Flyvevåbnet havde 
anmodet om, at man holdt sig 
til det nuværende meget 
enkle og driftssikre system. 

Betaler sig 

Om det nye hovedsæt siger 
ingeniør J.O. Jørgensen, Fly
vematerielkommandoen: 

- Systemet er stadig under 
afprøvning, og vi håber på, 
at det vil føre til en forbedring 
af kommunikationen mellem 
luftmeldeposterne og lavvar
slingscentralerne. 

Bliver det antaget, vil det 
medføre en besparelse på over 
to mio kr. om året i driften af 
Luftmeldekorpsets ca. 400 po
ster spredt ud over Danmark. 

Vi forelagde Jørgensen 
ideen med at indføre EDB i 
meldesystemet. Hans kom
mentar lå helt på linie med 
med major Lauridsens og han 
tilføjede, at da meldesyste
met også skulle omfatte Civil
forsvaret ville man på grund 
af indgåede konventionerfak
tisk ikke kunne benytte et så
dant system. 

Luftmeldefolkene må dog 
vente "en stund endnu" på at 
få de skrattende hovedsæt 
udskiftet med nye og mere 
brugervenlige. 

a/s erik thestrup, slagelse 
aircraft insurance 

Slagelse Flyveplads . Gårdagervej 4 . Postboks 17 
DK-4200 Slagelse. Tel.: 58 50 30 60. Fax: 58 50 05 04 

ALTERNATIVET til »DE ANDRE" 
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Delta Tango Oscar Zulu 
er blevet overhalet af tiden 

Forward Scatter stationen på sin forblæste jyske bakketop. -
Med antenner af den storrelse og det udseende er der ikke noget at sige til, at folk troede, at stationen anvendtes 
til efterretningsvirksomhed og andre hemmelige formål. (Foto: Flyvevåbnets historiske Samling). · -~.;. · 

Tekst og billeder: N.M.Schaiffel-Nielsen 

Der er ikke sket meget siden beslutning fra 1956 om, at Systemet virker på den og nat sender-modtagerne i 
DTOZ, kodenavnet for For- man ønskede at råde over et måde, at man opforstærker gang for at sikre en stabil kom-
ward Scatter Station Torphøj kommunikationssystem, der det udsendte signal 40-50 munikation over de 60 kana-
ved Give, lukkede i november var uafhængigt af private og gange og sender det ud i ler, systemet kunne klare. 
1992. Seniorsergent Leif Pe- statslige teleselskaber i de troposfæren. Heroppefra vil Den faglige stolthed var I 
tersen er alene tilbage på den respektive lande. en spredt (scattered) del af de top. Et udfald af nettet på 2 til 
tomme station for at føre tilsyn Den femte januar 1961 udsendte signaler kunne 3 minutter på et år kunne give 
og vedligeholde udenoms- blev stationen erklæret opera- opfanges af antennerne på de ansatte røde knopper og 
arealer. Ind imellem tager han tionsklar. den næste station ca. 250 km urolig nattesøvn. Det skulle i 
sig af de enheder, der låner væk, opforstærkes og igen øvrigt også kun være sket en 
stationens lokaler og område 

Eneste i Danmark 
sendes ud i rummet og så enkelt gang. Ellers har der 

til øvelsesformål. videre. været tale om sekunders 
Torphøj var den eneste station At det nu er slut skyldes udfald - pr. år. 
af sin art i Danmark, hvis man flere faktorer, blandt andet En gang i slutningen af 

NATO kommunikation fraser den på Færøerne. Den økonomien - stationen brugte 60erne gik det dog helt galt. 
Det var i den kolde krigs vær- sikrede NATO en uforstyrret for omkring 70.000 kr. el pr. Et bragende tordenvejr slog 
ste dage, den lille landsby Kol- forbindelse fra Senia i Nord- måned! strømforsyningen ud. 
lemorten ved Give i Midtjyl- norge til Pazar i det østlige Tyr- Samtidig er lyslederkablet Man havde ganske vist lånt 
land blev forsynet med Mickey kiet i hele driftsperioden. og satellitterne blevet driftsi- et nødværk hos Hæren, men 
Mouse-ører. Fire kæmpean- Det gav nogle problemer, kre og billige, så i 1992 havde betjeningsproblemer med det 
tenner, 20 m i diameter, blev da Frankrig i 1966 delvis meld- Forward Scatter Stationen ud- forårsagede et udfald på 
placeret her på toppen af den te sig ud af NATO, dog uden spillet sin rolle. næsten et kvarter. 
jyske højderyg, 150 m over at systemet i Frankrig blev - Den oplevelse fik os op 
havets overflade. De kan nedlagt. Alligevel måtte man på tæerne i resten af statio-
stadig ses mere end 20 km bygge en by-pass linie fra Stor driftssikkerhed nens levetid, fortæller senior-
væk. Tyskland til Italien og fra Eng- I de over 30 år, stationen tun- sergent Jørn Christiansen, 

Baggrunden var en NATO- land til Belgien. gerede, holdt teknikerne dag der var leder af stationen de 
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sidste år op til den endelige 
lukning. 

Myter og virkelighed 

Torphøj har hele sit "liv" været 
hegnet inde, hvad der har 
givet anledning til forskellige 
myter om stedet. Blandt andet 
har der været tale om "hem
melig efterretningsvirksom
h ed" og andet af samme 
skuffe. 

Stationen har imidlertid al
drig beskæftiget sig med an
det end at modtage og vide
resende signaler, der i øvrigt 
var kodet af afsenderen og 
derfor ikke kunne læses af 
andre end den tilsigtede 
modtager. 

Hvad sker der? 

Naboerne har gennem lang tid 
gerne villet vide, hvad der skal 
ske med de tomme bygninger. 

Chefen for Flyvertaktisk 
Kommandos forvaltningsaf
deling , oberstløjtnant O.V. 
Nørretranders, siger at Torp
høj synger på sidste vers i 
dansk forsvars regi. 

-Vi har set os rundt om der 
er nogen, der har brug for 
stedet her, men det synes ikke 
at være tilfældet. 

Borgmesteren i Give kom-

Fra vor flyvske ungdom 

mune Kurt Nielsen har givet 
udtryk for, at Give kommune 
ikke er interesseret i at købe 
stedet, men vil se positivt på 
eventuelle ansøgninger om 
tilladelser til anvendelse af 
det. 

Af hensyn til salgsværdien 
lader Flyvevåbnet ikke tinge
ne forfalde. Man sørger fort
sat for, at stedet bliver vedli
geholdt, men på et meget lille 
budget. 

Flere interessenter 

Hjemmeværnet i det midtjy
ske har været meget interes
seret i at overtage Torphøj. Fra 
øvelser kender man til stedet, 
og her kunne være både ad
ministration og kursuscenter. 
Desværre har Hjemmevær
net ingen penge, så den han
del blev der intet ud af. 

Torphøj kunne måske bru
ges som kursuscenter for et 
større firma, som gerne så 
sine medarbejdere "hegnet 
inde" for en periode. Der har 
også været fremsat tanker 
om, at stedet kunne bruges til 
en slags alderdomshjem for 
gamle flygtninge. 

Det er også blevet foreslå
et at indrette stationen til mu
seum, men den tanke synes 
ikke at have mange chancer. 

I 1932 foretoges ekspeditioner til Østgrønland af både Knud 
Rasmussen og af Lauge Koch. Til brug for bl.a. opmåling og 
isrekognoscering medførtes et eller flere af marinens Heinkel 
H.M./1 pontonfly. Disse fly var bemalet i den særlige knaprøde 
»grønlandsfarve«, der ville gøre det lettere at finde et eventuelt 
nødlandet fly. (Lennart Eges Arkiv) 
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Det er nogle gevaldige ståldragere, der bærer antennerne. 
(Foto: N.M. Schaiffel-Nielsen). 

Totalforsvarsmesse 
I dagene 3.-5. juni er der To
talforsvarsmesse i Messecen
ter Herning. Over 20.000 m2 

af området er inddragetimes
sen, der er den hidtil største 
af sin art. 

Der bliver deltagelse af alle 
fire totalforsvarskomponen
ter: Forsvaret, herunder Hjem
meværnet, Politiet, Rednings
beredskabet og det civile be
redskab. 

Det flyvemæssige islæt 
består bl.a. i, at jagerbered
skabet demonstreres ved 
overflyvning, og en deling på 
20 mand demonstrerer proce
duren for affyring af Hawk 
missiler. 

Et sjovt indslag i sommer
varmen: Rekonstruktion af de 
overlevelsesøvelser, som Fly
vevåbnets flybesætninger 
gennemgar på ThuleAir Base 
i Grønland (Arctic Survival). 

Der bliver opvisninger med 
tre helikoptertyper. I samar
bejde med Forsvarets Sund
hedstjeneste viser Flyvevåb
net, hvordan tilskadekomne 
evakueres med S-61. Søvær
net demonstrerer Lynx og 
Hæren viser Fennec. 

Et gennemgående tema i 
messen er at publikum skal 
have lov til at prøve selv. Det 
gæder dog ikke faldskærms
spring - det tager Jagerkorp
set sig af. 
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... men da var fuglen fløjet! 
Af Jørgen Helme 

Et lyspunkt med baggrund i en tragisk 
hændelse under den tyske besættelse. 

Våben til Polen 

Halifax 88309 fra 138. Squa
dron -en 4-motorers Royal Air 
Force maskine med polsk 
besætning - duvede i de tidlige 
morgentimer den 17. sept. 
1943 henover det sjællandske 
landskab på vej hjem til Temps
ford fra en våbennedkastning 
til modstandsbevægelsen i det 
tyskbesatte Polen. Passagen 
over Danmark var dog ikke 
gået upåagtet hen; tyskerne 
havde registreret et par frem
mede fly på deres radarskær
me og sendte natjagere op for 
at hindre hjemflyvningen. 

Luftkamp 
over Midtsjælland 

Over Midtsjællamd mødtes to 
af modstanderne; det kom til 
en voldsom luftkamp, som 
endte med, at Halifax maski
nen blev skudt i brand. Den 
polske pilot forsøgte at fore-
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tage en nødlanding, men for
gæves; med en fane af ild og 
røg efter sig kurede flyet hen
over markerne og ramte til 
sidst et husmandshus ved 
Slaglille. 

Tragiske følger 

Næret af udstrømmende ben
zin fra brændstoftankene op
stod der en eksplosionsagtig 
brand, hvorved tre voksne og 
to børn blandt husets beboere 
omkom. Det lykkedes seks 
andre børn at redde sig ud, 
inden huset blev opslugt af 
flammerne. Ved kollisionen 
satte fire af maskinens besæt
ning livet til, medens skippe
ren, Flight SergeantMiecznik 
og andenpiloten, Flight Ser
geantKasprzak i tilkaldteam
bulancer blev bragt til Ring
sted Sygehus i hårdt såret 
tilstand. Her udåndede Kas
przak samme dag. 

Mirakuløs redning 

Agterskytten Sergeant Puc
hala - det syvende besæt
ningsmedlem - slap på mira
kuløs vis fra ulykken med nog
le få skrammer og flygtede 
bort fra stedet, men blev nogle 
timer senere pågrebet af tys
kerne, som havde iværksat en 
større eftersøgning. 

Trods den håbløse situati
on var han til det sidste ved
blevet med at affyre sine fire 
Browning maskingeværer 
mod den tyske natjager (en 
Junkers Ju 88 C-6, serie nr. 
360167, D5 + CWfra 11./NJG 
3). En af salverne ramte pilo
ten, Leutnant Richard Burdy
na dødeligt og uden fører var 
maskinen prisgivet; den styr
tede ned ved Bjernede Skov. 
De to andre af natjagerens 
besætning blev ligeledes 
bragt til Ringsted Sygehus, 
hvor de begge døde af deres 
kvæstelser i løbet af morgen
timerne. Det var 8urdynas før
ste luftkamp - og blev den sid
ste. 

Miecznik var så hårdt med
taget, at tyskerne tillod, at han 
forblev på sygehuset, indtil 

Jargen J. Wiboltt, lederen af 
Zonens Ringsted station i 
1943. 

han var kommet til hægterne, 
men for en sikkerheds skyld 
posterede de en permanent 
vagt på gangen uden for 
stuen. 

Forberedelsen til flugt 

Efterhånden som Mieczniks 
tilstand bedredes, begyndte 
1. reservelægen, Lenler-Erik
sen at nære bekymring for 
polakkens videre skæbne 
ved tanken om, at han en 
skønne dag ville blive sendt 
til Tyskland. 

Lenler-Eriksen henvendte 
sig derfor til lederen af Zone
Redningskorpset i Ringsted, 
Jørgen J. Wiboltt, der havde 
sin jævnlige gang på sygehu
set og var en mand, reserve
lægen havde tillid til. Sammen 
diskuterede de muligheden 
for at bringe Miecznik ud af 
landet og følgen blev, at Wi
boltt satte sig i forbindelse 
med Chr. Kisling, lederen af 
Zone-stationen på Bernstorff
vej i København, da Kisling 
bl.a. havde kontakt med mod
standsorganisationen "Holger 

Den davæende Zone-station 
i Ringsted, som spillede en 
vigtig rolle under den polske 
flyvers flugt. I Wiboltts lejlig
hed på førstesalen blev Miecz
nik iført civile klæder. 
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Organisationsnyt 

KONGELIG DANSK 
AEROKLUB 

Protektor: 

Hans Kongelige Hojhed Prinsen 

Præsident: 

Grev Flemming af Rosenborg 

Formand: Aksel C. Nielsen 

Generalsekretariat, bibliotek og 
KDA-servlce 

Generalsekretær H. N. Knudtzon 
Lu"havnsvej 28, 4000 Roskilde 
Åbent man.-tor .. 09.00-16.00, 
fre 09 00-14.00 
Forste lordag i måneden 10.00-15.00 
Telefon 42 39 08 11 
Telefax 42 39 13 16 
Postgirokonto: 5 02 56 80 

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

Dansk Drageflyver Union 
Dagmar Skov 
GI Kirkevej 1, Tiset, 6510 Gram 
Telefon 74 82 20 15 

Dansk Faldskærms Union 
Idrættens Hus, Brondby Stadion 20 
2605 Brondby 
Telefon 43 26 26 26, lok 357 

Dansk Kunstflyver Union 
Hangarvej A4, 4000 Roskilde 
Telefon 42 39 08 07 
Formand· Lennart Wahl 
Telefon 38 79 15 09 

Dansk Motorflyver Union 
Dagmar Theilgaard 
Tottlundgårdsvej 12, Mikkelborg 
6630 Rodding 
Telelon 7 4 84 82 80 

Dansk Svæveflyver Union 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholtvej 1 O 
7400 Herning 
Telefon 97 14 91 55 
Telefax 97 14 91 08 
Resultatservice: Tlf.: 97 14 93 25 

Dansk UL-Flyver Union 
Hasse Pedersen 
'Bålhøj 33 
9700 Branderslev 
Telefon: 98 81 12 28, Fax 98 81 13 92 

Fritflyvnings-Unionen 
Allan Ternholm Jensen 
Bredgade 20,2 th, 6900 Skjern 
Telefon 97 35 40 04 

Llnestyrlngs-Unlonen 
Pia Rasmussen 
Almavej 8, 9280 Storvorde 
Telelon 98 31 91 98 

RC Sport Danmark 
Jørgen Larsen 
Borgergade 19, Koldby, n52 Snedsted 
Telelon 97 93 62 61 

~ 
Foreningen Danske Flyvere 

Protektor: 
Hans Kongelige Højhed Prinsen 

Formand: 
Generalmajor Chr. Hvidt 

Generalsekretær: 
Luftkaptajn Erik Thrane 

Sekretariat: 
GI Kongevej 3, 1610 København V 

Danmarks Flyvemuseum 
Formand: Søren Jakobsen 
Ellehammers Alle 3 
7190 BIiiund 
Til. 75 35 32 22 

Ansvarsh. redaktør af Organlsatlonsnyt: 
Knud Larsen 
Telefon 42 39 08 11 
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Husk alle KDA-medlemmer kan få udstedt rabatkort til AVIS Biludlejning! 

Formand: Dagmar Theilgaard 74 84 82 80 
tlf. arb. 75 518755 /6Mu_ Næstformand: Per To" 3154 08 97 

Kasserer: Vagn Jensen 86441133 
Dansk Motorllyver Union Sekretær: Alfred Rasmussen 65 97 27 09 
Adresse: 
Tottlundgårdvej 12, Bestyrelsesmedl.: H. Vagn Hansen 74631 3 11 

Mikkelborg, 6630 Rødding Carl Erik Mikkelsen 7453 09 18 
Fax 75 51 83 42 Mogens Thaagaard 75 66 58 71 

Nyt fra motorflyveklubberne 

Randers Flyveklub havde i 
januar besøg af Vagn Tyrsted 
Rasmussen, der holdt fore
drag om sin flyvning til Rus
land. I februar holdt North Fly
ing introduktionsmøde om A
certifikat og i marts gennem
gang af PFT-teori. Den 9. 
marts afholdtes generalfor
samling. Nyvalgt til bestyrel
sen blev John H. Jensen, el
lers genvalg. Bestyrelsen kon
stituerede sig således: For
mand Mogens Dalsgård, 
næstformand Søren Th. Ras
mussen, kasserer John H. 
Jensen, sekretær Alex Tho
massen og Per Jakobsen. På 
Randers Flyveplads er opført 
to nye hangarer på privat ba
sis. Pladsen har stationeret 32 
fly. I forbindelse med Randers 
Flyveklubs 30 års fødselsdag 
den 20. maj afholdes klubrally. 
Dette vil samtidig være træ
ning til DM, NM og VM. Vi hå
ber, at rigtig mange fra hele 
landet vil deltage i rallyet og i 
den efterfølgende fest. Rallyet 
starter kl. 0930 og festen kl. 
1900, pris kr. 130. Tilmelding 
senest d. 15. maj kl. 16 på 
telefon 8640 4011 . 

Herning Motorflyveklub ta
ger d. 7. maj til Flyvestation 
Vandel for at se flyveopvis
ning. Lørdag d. 13. maj afhol
des flyvekonkurrence .... Kom 
bare, hvis du tør!. Hans Birk
holm har givet os alle fiduser
ne, så det skal efterprøves. 
Lørdag d. 20. maj kommer alle 
vores naboer, som til daglig 
må leve med den dejlige lyd 
fra vore fly. Vi flyver en lille tur 
med dem efter at de har fået 
kaffe og kage. Man er altid 
ekstremt velkommen i Her
ning. 

Cafeteria åbnes på flyve
pladsen den 18. april. Der er 

åbent lørdag og søndag fra kl. 
9 til kl. 18, onsdag aftener fra 
kl. 18 til kl. 22. 

Roskilde Flyveklub er, ud• 
over at arrangere klubture til 
sommer, også med til at ar
rangere noget andet, nemlig 
Flyvningens Dag '95 i Roskil
de Lufthavn d. 27. august kl. 
10 - 15. Der vil være flyve
show, udstillinger og aktivite
ter med relation til flyvning før 
og nu. Et arrangement, der 
skal henvende sig til hele 
familien. Formålet er at frem
me interessen for flyvning i 
bred forstand. Fem klubber er 
gået sammen om arrange
mentet DC-3 Vennerne, Dansk 
Veteranflysamling, Roskilde 
Skydivning Club, KZ og Vete
ranflyklubben samt Roskilde 
Flyveklub. Desuden yder Kø
benhavns Lufthavn Roskilde 
velvillig bistand både under 
forberedelser og afvikling. Alle 
klubber, unioner, museer, ud
dannelsesinstitutioner og fir
maer med tilknytning til flyv
ning samt Flyvevåbnet er invi
teret (ellers henvend jer). Til
sagn er allerede givet fra bl.a. 
Flyvevåbnet. Da Flyvningens 
Dag '95 bliver det eneste stør
re flyvearrangement til som
mer i øst Danmark, ventes bå
de mange deltagere og besø
gende. 

Horsens Flyveklub afholdt 
generalforsamling den 13. 
marts, hvor 20 medlemmer 
var mødt op. Hele bestyrelsen 
blev genvalgt. 

Formand Kaj Nymark, næst
formand Bent Leth, kasserer 
Poul Halse, sekretær Erik Lyk
ke og Louis Ludvigsen. Kon
tingentet er uændret kr. 725 for 
certifikatindehavere og kr. 600 
for øvrige. 

Flyvning og 
spring på Asnæs 
samtidig 

Q-Faldskærmscenter har ved 
gentagne lejligheder haft be
tydelige problemer med VFR
fly og A-piloter, som uden at 
kalde op har overfløjet Lerc
henborg Gods på halvøen As
næs ved Kalundborg. 

Der skal principielt heller 
ikke kaldes op, idet der er tale 
om flyvning i ukontrolleret luft
rum. Formålet med denne ar
tikl er da også blot at rette 
opmærksomheden mod den 
kolitionsrisiko, der eksisterer 
mellem faldskærmsspringer
ne og de uden tvivl velmenen
de A-piloter. Cirklende og gen
tagne overflyvninger er reelt 
livsfarlige for både pilot og 
faldskærmsspringere. 

Til afhjælpning af dette vil 
der på fremtidige VFR flyve
kort være en faldskærmssig
natur placeret over Asnæs, 
ligesom Q-Faldskærmscenter 
konstant har lyttevagt på DFU 
frekvens (130.125 MHz) når 
de opererer på Lerchenborg 
Gods. Yderligere vil Copenha
gen Information altid være 
informeret om aktuel fald
skærmsaktivitet, idet dropflyet 
rapporterer hertil umiddelbart 
inden drop. 

Q-Faldskærmscenter ap
pellerer indtrængende til alle 
læsere af Flyv, som af og til 
overflyver Asnæs, om at kal
de op på 130.125 eller spørge 
CPH Info FØR Asnæs over
flyves af hensyn til alles fly
vesikkerhed. Er der ingen der 
svarer på 130.125 er vi heller 
ikke i færd med at springe. 
Yderligere information på 
9819 0060, spørg efter Lars 
Henneberg. 

NAVTOR 
flyveplanlægnings

programmer 

~~ 
Tlf. 42 39 0811 
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Utroværdige undersøgelser? 
I Flyv nr. 3 kritiserer Jan Chris
tensen de brugerundersøgel
ser, som SLV har gennemført. 
Christensen skriver, at de er la
vet af SLV selv, at SLV selv har 
plukket og tolket svarene, som 
det passede dem, at de er stil
let ledende spørgsmål af typ
en "De mener vel ... at " (SLV er 
god), og at man kun har spurgt 
en lille kreds (vennerne). 

Denne kritik er ubegrundet. 
Undersøgelserne, der har 

omfattet piloter, flyejere, flyve
skoler, flyværksteder, flysel
skaber og lufthavne, er gennem
ført af mit firma for Statens Luft
fartsvæsen. Vi har gennemført 
mange sådanne undersøgel
ser. Spørgsmålene er udform
et af os, og vi kan stå inde for, 
at de ikke er ledende. De ud
fyldte spørgeskemaer skulle ind
sendes til firmaet, og responden
terne blev lovet, at ingen oplys
ninger blev videresendt til SLV 
med navns nævnelse eller så
dan, at de kunne identificeres. 

Man kunne tale helt frit. Det 
blev der efter alt at dømme og
så gjort. Tak for det til dem, der 
deltog. 

Endelig har vi ikke blot spurgt 
vennerne. Enten har vi spurgt 
alle (f.eks. flyselskaber, skoler, 
værksteder, flyvepladser) eller 
- ved piloter og flyejere - en 
tilfældig udvalgt, stor og der
ved repræsentativ gruppe. 

De indsendte oplysninger 
er blevet behandlet af os, og 
konklusionerne beskrevet i et 
antal rapporter. SLV har ikke 
udøvet nogen form for censur 
af rapporterne og deres kon
klusioner. 

Til sommer udgiver SLV en 
sammenfatning af de gennem
førte undersøgelser, som vi og
så laver. Her kan Jan Christen
sen se de konkrete resultater 
og de typiske spørgsmål. De 
artikler, der har været i Flyv om 
undersøgelserne, følger rap
porterne og deres konklusio
ner tæt. 

De gennemførte under
søgelser viser en solid, over
ordnet tilfredshed med SLV. 
En del synes, at det er ble
vet bedre i de senere år. Ja, 
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tro det eller ej. Ganske vist 
er en sådan tilfredshed no
get, som i større eller mindre 
grad er konklusionen i de fle
ste kundeundersøgelser, 
men det trækker ikke fra i det 
enkelte tilfælde . De fleste 
virksomheder, også offentlige 
virksomheder, er hæderlige, 
ligesom de fleste piloter. 

Men derfor skal man ikke tro, 
at SLV ikke får kritik i undersø
gelserne. 

Kritikken kan deles i to grup
per. De fleste er tilfredse det me
ste af tiden, nogle få er meget 
utilfredse. 

Hvis man færdes i flyvever
denen, ved man, at der er pi
loter, skoler og værksteder, der 
- som det nu er forløbet for dem 
- helt grundlæggende opfatter 
SLV som bureaukratisk og fly
vefjendsk. De kan fortælle sta
dige, underholdende og veldo
kumenterede historier om SLV's 
bureaukratiske tåbeligheder. 

Fra tid til anden tilhører man
ge den kategori. Mine egne er
faringer som kunde i SLV (A
cert., I- og TWIN) er positive, 
men SLV kan være glade for, 
at jeg ikke på de ''forkerte" tids
punkter er blevet spurgt om 
SLV's kontrollanter ved flyve
prøverne. 

Denne todeling af svarene 
(mange det meste af tiden til
fredse, nogle få meget utilfred
se) er faktisk i SLV-undersø
gelserne noget kraftigere, end 
vi kender den fra andre under
søgelser. Det er formentlig for
bundet med den monopolstil
ling, som SLV har som tilsyns
førende instans. Man er henvist 
til dem - de har magten. 

Hvis forholdet først - som i et 
gammelt ægteskab - er gået i 
hårdknude i forhold til en given 
inspektør, kontrollant, sagsbe
handler eller lignende, så er der 
ingen vej ud, og kunden føler 
sig let psykologisk fanget. 

Den anden del af kritikken 
kommer fra det store flertal, der 
alt i alt på det tidspunkt, hvor 
de svarer, er pænt tilfredse, 
men som på nogle punkter 
anfører en eller flere konstruk
tivt kritiske kommentarer, der 

fremgår af rapporterne og Eg
gers artikler. 

Det handler f.eks. om øn
sker om mere realtilsyn (f.eks. 
fra værksteder, flyveskoler, fly
selskaber og flyvepladser), ik
ke blot tilsyn af papirer, flere spot
checks f.eks. i lufthavnene, for 
meget bureaukrati, bestemmel
ser som ikke passer til små en
heder (skoler, værksteder, sel
skaber, flyvepladser), men er 
gearet til den store luftfart, for 
store forskelle i optræden mel
lem frontliniepersonerne (in
spektører, kontrollanter, sagsbe
handlere mv.), for lidt kompe
tence hos disse personer, for 
korte åbningstider, for svært at 
træffe den rigtige, for høje ge
byrer, for lidt orientering og 
vejledning for at nævne nogle 
hyppige tværgående kritik
punkter. 

Jeg kan således garantere, 
at SLV ikke er sluppet for kritik. 
Efter hver rapport er der i øv
rigt blevet holdt et møde internt 
i SL\/, hvor det pågældende 
kontor har skullet redegøre for, 
hvordan de ville forbedre sig i 

Bøje Larsen er 51 år, uddan
net på Handelshøjskolen (Ph.D.) 
og administrerende direktør for 
Konsulentfirmaet Bøje Larsen 
AIS. 

forhold de kritikpunkter, der er 
kommet frem. På den måde 
har SLV taget kundernes 
kommentarer og vurderinger 
alvorligt. 

Som offentl ig myndighed 
og monopolvirksomhed er det 
vigtigt, at SLV gennem denne 
type undersøgelser lytter til 
kundernes og brugernes me
ning. For de kan ikke "stemme 
med fødderne" og vælge and
re leverandører. 

SLV har lyttet. 
Jan Christensen kunne gø

re SLV og flyvningen en tjene
ste ved at komme med konkre
te kritikpunkter og forslag til, 
hvad SLV kunne gøre bedre i 
stedet for en ubegrundet kritik 
af de gennemførte undersøgel
ser. 

Bøje Larsen 

FLYV 5195 
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Meddelelser fra Unionen 
Nr. 14 af 08.03.95 Organisation og 
Nr. 14 af 15.03.95 Indbydelse til Arnborg Open 
Nr. 15 af 15.03.95 Juniormesterskab/ videregående talenttræ

ning 
Nr. 16 af 15.03.95 Juniorpiloter/talenter som 2. pilot på Janus 

under DM og Arnborg Open 
Nr. 17 af 15.03.95 Indbydelse til talentkursus 1995 (bilag: 

indstillingsskema ) 
Nr. 18 af 23.03.95 Luftdygtighedskrav ifm. anvendelse af 

dansk autobenzin i dansk registrerede 
luftfartøjer. 

Nr. 19 af 23.03.95 Anmeldelse af havari med svævefly eller 
motorsvævefly 

Nr. 20 af 23.03.95 Materielkontrollantkursus d. 14-21. oktober 
1995 

Nr. 21 af 23.03.95 S-kontrollant- og flyvechefmøde. Referat af 
mødet i Nyborg den 4. marts 1995 og bilag. 

Nyt fra svæveflyveklubberne 

Aviators PR-gruppe har sat en 
masse ting i sving, bl.a. hver
vekampagne på AUC mm. 
Helge Hald har besluttet at se 
på DM fra den anden side og 
vil deltage som pilot i klub
bens LS48. Klubben er vært 
ved dette års nordjydske mes
terskab, der finder sted i uge 
28. Nyt skolehold er optaget 
fra starten af april 95. 

Silkeborg Flyveklub er igen 
i år vært ved afvikling af det 
årlige jysk-fynske mesterskab 
i svæveflyvning. Begivenhe
den finder sted i uge 27 og af
vikles under de sædvanlige 
hyggelig forhold. 

Resultatservice 

SG-70 meddeler, at di
striktskonkurrence (DIKO) i 
midtjydsk distrikt finder sted 
således: 

22-23 april Viborg Svæve
flyveklub, 6-7 maj Herning 
Svæveflyveklub, 24-25 juni 
SG-70 Svæveflyvecenter Arn
borg, 12-13 august Holstebro 
Svæveflyveklub, 19-20 august 
Silkeborg Flyveklub (reserve) 
og 2. september SG-70 Svæ
veflyvecenter Arnborg. Den 2. 
september er sidste flyvedag 
i DIKO. Om aftenen holdes 
afslutningsfest med pokal
overrækkelse. 

På Arnborgs telefonsvarer vil der dagligt under DM blive 
indtalt resultater på tlf. 9714 9325 
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Deadline 
Stof, der ønskes medtaget på de blå sider 
i juni-nummeret skal være KDA i hænde 

senest den 2. maj. 
Til juli-nummeret skal det være fremme 

den 2. juni. 

KALENDER 

27/5 
27-28/5 
1-3/6 
1-2/7 
23-30ll 
11-12/8 
30/6- 9n 

25/5-4/6 
29/4- 6/5 
11-14/5 
20-24/5 
25/5-4/6 
28/5-11/6 
14/6 
17-25/6 
26/6-2/7 
9-22/7 
11-21n 
5-13/8 
19-26/8 
9-10/9 
13/9 
22-24/9 

Trade-a-plane, Vamdrup 
DM i præcisionsflyvning 
Pinsetur til Bornholm og Polen 
NM i præcisionsflyvning, Sverige 
VM i rallyflyvning, Herning 
Air-BP Rally 
KZ & Veteranflyklubben sommertur til Syd
tyskland (mere info: tlf. 86241704) 

DM i standard og 15 m klasserne 
Hjælpeinstruktørkursus Hl-1 
Nationalholdstræning 
Nationalholdstræning20-maj-95til 24-maj-95 
DM i standard og 15 m klasserne 
For-EM, Finland 
S-teoriprøve S2/95. Tilmeldingsfrist: 1/6. 
Førsteinstruktørkursus Fl-1 (9511) 
Talentkursus 
Junior-EM, Polen 
Arnborg Åben og juniorkonkurrence 
Førsteinstruktørkursus Fl-2 (9512) 
Hjælpeinstruktørkursus Hl-2 (9502) 
Nationalholdstræning 
S-teoriprøve S3/95. TIimeidingsfrist: 1/9 
Nordisk svæveflyvemøde, Danmark 

Egeskov stævne 
DM, Aarup, Fyn 
VM, Battle Creek, USA 
Ballonstævne i Randers 

Organisationsnyt 
på diskette 

Sportslicens 
Husk fornyelse af FAI Sportsli
cens. Fornyelsen sker ved at 
indsende kr. 60 til DSvU sam
men med den gamle sportsli
cens. Hvis du ikke har sports
licens i forvejen indsendes kr. 
60 til DSvU sammen med 
oplysninger om navn, adres
se, fødselsdato og fødselssted 
samat et pasfoto. 

Produktionen af organisati
onsnyt foregår på edb. Send 
derfor indlæg til de blå sider 
på diskette 31/2" i formaterne 
WordPerfect, Word eller lig
nende. Har du ikke den mulig
hed, så anvend skrivemaski
ne eller laserprintet tekst, der 
kan scannes ind i compute
ren. Fax-kopier og hånd
skrevne indlæg er scanneren 
ikke glad for, så disse skal 
helst undgås, men kommer 
der nogle skal stoffet nok 
komme med alligevel. 

Sportslicensen skal være 
gyldig før man foretager re
kordforsøg eller deltager i 
konkurrencer. 

Flyvemuseets Venner 
Foreningen Flyvemuseets Venner afholder ordinær gene
ralforsamling onsdag den 24. maj 1995 kl. 16.00 i Ellehammers 
Laboratorium, Kildegårdsvej 20, Gentofte. Dagsorden ifølge 
vedtægterne. 

C 



Organisationsnyt 

Gota-pokalen 
På Dansk Svæveflyver Unions repræsentantskabsmøde i 
Nyborg blev danske svæveflyveres højeste udmærkelse Gota
pokalen tildelt Flyvs ansvarshavende redaktør Hans Kofoed. 
Det er første gang, at pokalen bliver givet til en Ikke-svæveflyver. 
Gota-pokalen er en vandrepokal, ''for svæveflyvning". Den er 
af sølv, 30 cm høj, tegnet af Sigvard Bernadotte og udført hos 
Georg Jensen. Dens svensk-klingende navn skyldes, at den er 
skænket af direktør Osvald Arnulf-Olsson, Goteborg. 
I sin tale til pokalmodtageren sagde unionens formand Bent 
Holgersen, at Hans Kofoed fik pokalen på en betingelse - at 
han skrev om det i Flyv! 
Det være hermed sket. 

Pokalmodtagere: 
1942 Henri Fugl, Vordingborg 
1943 Ikke uddelt 
1944 Ikke uddelt 
1945 Ikke uddelt 
1946 Knud Høgslund, Roskilde 
1947 Ikke uddelt 
1948 Ikke uddelt 
1949 Ikke uddelt 
1950 P. Klarskov Larsen, Århus 
1951 Aksel Feddersen, PFG 
1952 Ejvind Nielsen, Havdrup 
1953 John Wetlesen, Århus 
1954 Helge Petersen, PFG 
1955 Emanuel Hultmann, Sportsflyveklubben 
1956 Jørgen Nisse n, PFG 
1957 P.H. Nielsen, PFG 
1958 Einar Dessau, Kbh. Svæveflyveklub 
1959 Hans Harboe, PFG 
1960 Niels Sejstrup, FSN Ålborg 
1961 John Foltmann, KDA 
1962 Mogens Henriksen, Ringsted 
1963 Åge Dyhr Thomsen, Midtjysk 
1964 J.P. Fahnøe, FSN Karup 
1965 Ikke uddelt 
1966 Kaj V. Pedersen, Landssvæveflyveklubben 
1967 Ikke uddelt 
1968 Ikke uddelt 
1969 Ikke uddelt 
1970 Harald Wermuth Jensen, Århus 
1971 Ikke uddelt 
1972 Ikke uddelt 
1973 Ikke uddelt 
1974 S. Tscherning-Dannerbo, København 
1975 Ikke uddelt 
1976 Ikke uddelt 
1977 Ikke uddelt 
1978 Mogens Buch Petersen, Roskilde 
1979 Ikke uddelt 
1980 Ikke uddelt 
1981 Ikke uddelt 
1982 Per Weishaupt, Nordsjælland 
1983 Ikke uddelt 
1984 Mogens Bringø, Nordsjælland 
1985 Gustav-Vilhelm Binderkrantz, FFF 
1986 Hans Borreby 
1987 Ikke uddelt 
1988 Svend Westergård 
1989 Johs. Lyng, Vejle 
1990 Ikke uddelt 
1991 Søren Bork-Pedersen 
1992 Niels Ebbe Gjørup, DASK 
1993 Ikke uddelt 
1994 Hans Kofoed, KDA 
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Hans Kofoed 
med pokalen 

(foto:Carsten Jørgensen) 
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DANSKE FLYVERE 

Næsten 40 medlemmer mød
te til den årlige kegleaften, der 
blev afholdt d.14.marts, tradi
tionen tro indledt med "Gule 
ærter med tilbehør". Forvent
ningerne ti l turneringen var 
store, for både kegler og kug
ler var skiftet ud. 

De scores der blev opnået 
var da også meget bedre end 
sidste år. Keglekonge blev Leif 
V. Nielsen - igen! I de 52 år 
foreningens kegleturnering 
har været afholdt, er det aldrig 
før sket at samme deltager 
vinder to år i træk. Sejren var 
velfortjent - der var distance 
til nr. 2. Foreningen overlader 
trygt Rosy Møllers smukke po
kal til Leif i endnu et år. 
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Rosy opnåede selv et flot 
score.som mange væsentligt 
yngre mandlige kammerater 
misundte hende. Ældste del
tager var den 91-årige Vil 
helm Brinckmeyer Olsen som 
trods en begyndende influen
za og et fald tidligere på da
gen spillede samtlige tre se
rier. Var der nogen der nævn
te ordet "Kampånd"? 

Med den fine stemning fra 
start til slut var det en god 
afslutning på vintersæsonen. 
Næste arrangement er skov
turen, som finder sted den 21. 
maj. Indbydelse bliver ud
sendt. 

Abent hus Flyvestation Karup 
I forbindelse med Flyvevåbnets Åbent Hus 1995 på FSN 
Karup den 21 . maj, vil der være mulighed for indflyvning 
med lette fly. Græsbanen 09/27 vil være i brug til landing 
og start. Parkering vil foregå på græsarealet langs med 
den sydlige kant af græsbanen. Indflyvning kl. 0600z -
0730z. 

Udflyvning: kl. 1400z -1500z. Anflyvning skal foregå 
VFR i overensstemmelse med AIP. Undtagen Special 
VFR minima, disse er hævet til 5 km/1000 ft i kontrol
zonen. !FA-flyvninger skal indhente tilladelse på 
forhånd. Reduceret flyveplan skal afsendes. Evt. 
spørgsmål besvares af Karup ATC på telefon 9962 4920 
/ 3402. Se iøvrigt udsendt notam. 

FLYV 5195 



Ruinerne af husmandshuset ved Slaglille, som nedbrændte til 
grunden efter kollisionen med Halifax 88309, NF-T fra 138. 
Squadron. Vraget af maskinen ses i baggrunden. 

Danske". Der blev lagt en 
slagplan og samtidig indvie
des Miecznik heri. 

Et dristigt forehavende 

Den 7. november 1943 ankom 
Zone-redder Peter Nissen fra 
Bernstorffvej til Ringsted i en 
ambulance. Herom fortæller 
Wiboltt: 

-Nissen, som ofte udførte 
de vanskelige opgaver tor 
korpset, men sjældent fik 
æren derfor, var en af korp
sets bedste mænd. Han var 
egentlig Zonens dykker, men 
gik ikke at vejen for også at 
gå i højden. Det var ham, der 
i sin tid var kravlet til tops i 
Roskilde Domkirkes spir tor at 
smøre vejrhanen. 

Om aftenen holdt Nissen 
sig klar på Ringsted-statio
nen, parat til at køre polakken 
til København, så snart tørste 
del at flugtplanen var lykke
des. Lidt tør kl. 22 gik jeg sam
men med et par hjælpere hen 
til sygehuset; den ene var i
senkræmmer Niels Emma
nuel Marius Petersen, den 
anden erindrer jeg ikke navnet 
på, men jeg kan huske, af han 
var førstemand på stads
ingeniørens kontor. Efter afta
le mellem Lenler-Eriksen og 
natsygeplejersken havde de 
øvrige patienter på stuen fået 
en kraftig dosis sovemiddel. 

Vi rejste en stige op til stu
en, hvor Miecznik befandt sig 
og på vort bankesignal åbne
de han vinduet. I fællesskab 
fik vi ham bugseret ned ad sti
gen, forsynede ham med en 
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overfrakke og støttet mellem 
os humpede Miecznik de ca. 
500 m hen til Zone-stationen, 
hvor han blev iført civilt tøj. 
Straks etter kørte Nissen ham 
til København. 

Sygeplejersken varnu kom
met i et dilemma; på den ene 
side var hun tvunget til at an
melde flugten, på den anden 
side gjaldt det om at give flygt
ningen et ordentlig forspring, 
men ved 23-tiden turde hun 
ikke vente længere og ringede 
til Lenler-Eriksen. 

Denne overvejede, om 
man kunne være bekendt at 
vække tyskerne så sent om 
natten, men til sidst kontakte
de han politet i Ringsted, som 
så igen - etter nogen overve
jelse - ,,alarmerede" tyskerne. 

Det skal dog tilføjes, at po
litet i forvejen var bekendt med 
flugten; det havde selv leveret 
benzinen til ambulancetrans
porten! 

Ved 1-tiden lagde Værne
magten en ring omkring byen, 
men da var fuglen torlængst 
fløjet. 

Tilbage til friheden 

En dag eller to senere sørge
de "Speditørerne" (en mod
standsorganisation som hav
de specialiseret sig i at bringe 
personer, der var eftersøgt at 
tyskerne, i sikkerhed i Sveri
ge) for, at Miecznik blev sejlet 
fra Espergærde til Sverige. 
Derfra nåede han - etter at 
være blevet restitueret - til
bage til England med et BOAC 
kurerfly fra Bromma. • 

GAMA i 1994 
Medlemmerne af GAMA, General Aviation Manufacturers 
Association , dvs. de amerikanske almenflyfabrikkers bran
cheforening, afleverede i 1994 499 stempelmotorfly, 207 
turbopropfly og 222 jetfly, i alt 928 til civile kunder, hvortil kommer 
44 til forsvaret (militære udgaver af almenfly). Det er 3,7% 
færre end i 1993, men værdien af de leverede fly var 9,9% 
højere end året før. 

Fordelingen på fabrikker og typer er således: 

American Champion Maule 
Scout .... .......... .... .......... . 5 M-6 .. ..... ......................... 1 
Super Decathlon .......... 13 M-7 ............ .. ........ ........ 63 
Citabria Explorer ........ .... 4 M-9 ........ .............. .......... 1 

Aviat 
Pitts S-1T .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 Mooney 

Pitts S-2B ............ .... .... 21 M20J MSE ........... ........ 33 

A-I Husky ............. .. ...... 25 M20R Ovation ...... ....... 19 
M20M TLS ..... .. ....... ... .. 19 

8ellanca 
Super Viking .......... ... ..... 2 Piper 

Cessna 
208 Caravan ......... .... ... 51 
525 Citation Jet ........... 49 
Citation li .. .......... .. .... .. .. . 9 
Citation V .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 39 
Citation VI .. ......... .. ....... 10 
Citation VII ........... .. ...... 14 

PA-18 Super Cub ........ 24 
PA-28-161 Warrior .. ....... 9 
PA-28-181 Archer ........ 19 
PA-28R-201 Arrow .. ....... 1 
PA-28-236 Dakota ......... 7 
PA-32R-301 Saratoga . 20 
PA-46-350P Malibu ...... 28 
PA-34-220T Seneca .... 24 

Classic 
Waco YMF-5 ............. ..... 4 Raytheon (8eech) 

F33A Bonanza ............. 17 
Commander ....... .. ...... .. .. .... . A36 Bonanza .............. . 72 

Commander 114B ....... 22 B36 Bonanza ............... 14 
Baron .. ... ...................... 31 

Fairchi/d King Air C90 ...... .. .. ....... 35 
Metro 23 ...................... 16 King Air B200 .............. . 23 

King Air 300 ... ...... .......... 5 
Gulfstream King Air 350 ................. 24 

Gulfstream IV ....... ..... .. 22 Starship ..................... .... 3 
1900D Airliner .. ........ .. .. 50 

Learjet Beechjet ............ ... ........ 22 
Learjet 31A .............. .. .. 14 Hawker 800 ................. 16 
Learjet 60 .. ...... ... ... .... .. 22 Hawker 1000 ............. .... 5 
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Historien om en 
Fieseler Storch 
Af Bent Frikke 

I dagene omkring befrielsen 
kom et ret betydeligt antal lette 
tyske fly fra Østfronten til den 
østlige del af Sjælland. 

Sidst på dagen den 4. maj 
1945 landede en Fieseler Fi 
156 Storch således på en lille 
mark ved Jersie strand, lidt 
nord for Køge. Besætningen 
på to mand blev taget i forva
ring af den stedlige mod
standsbevægelse, der lige var 
begyndt at fungere åbenlyst 
denne dag. 

Min far var tilsluttet mod
standsbevægelsen i Køge, og 
den gruppe, han var med i, fik 
den 6. maj ordre til at bevogte 
dette fly. 

Denne opgave varede i en 

Lidt motordele er, hvad der 
er tilbage af Storch ·en 

8-10 dage. I den tid henstod 
flyet på det markstykke, hvor 
det var landet, en trekant, hvor 
Gl. Køge Landevej løber sam
men med vejen til Tåstrup. Det 
var derfor synligt fra begge 
disse to veje, hvilket gjorde, 
at mange mennesker stimle
de sammen om Storch'en, så 
de otte mand havde nok at gø
re med at holde "publikum" på 
afstand dag og nat - der måtte 
jo ikke ske noget med maski
nen. 

Da det jo var min far, der 
på skift havde denne vagt, fik 
jeg aftalt, at jeg og nogle kam
merater fra svæveflyveklub
ben kom derud for at tage flyet 
i nærmere øjesyn og sidde i 

Denne Reseler Storch landede den 4. maj 1945 lidt nord for Køge. 
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kabinen, men selvfølgelig ikke 
,,røre" ved noget. 

Inden man oprettede vag
ten ved flyet, havde der været 
,,inspektion" af nogle "højtstå
ende" modstandsfolk, hvoraf 
flere havde båret Hærens unif
orm, og da de var kørt, var flyet 
,,befriet'' for to stk. forede skind
jakker, hjælme, kikkert, skind
handsker, signalpistol m.m., så 
det var med at passe godt på 
resten af flyet med indhold. Vi 
fik da heller ikke noget med 
hjem fra dette besøg. 

Vi fra svæveflyveklubben 
tilbød byledelsen i Køge at 
være behjælpelige med at 
flytte og opbevare flyet på den 
gård, hvor klubben havde til 
huse, og henviste til, at vi var 
vant til at håndtere flymateriel 
- det var der jo ingen af deres 
folk, der havde erfaring i. 

Man sagde pænt nej tak, 
da man på dette tidspunkt ikke 
var klar over, hvad der skulle 
ske med flyet, men det kunne 
jo ikke blive ved med at være 
under bevogtning på åben 
mark. 

Min far og hans gruppe 
blev så sat på bevogtnings
opgaver på Køge Havn, som 
i de dage var totalt opfyldt af 
tyske marinefartøjer med 
besætniger og en masse vå
ben og ammunution og meget 
andet. Disse skibe, som var 
kommet til Køge havn i de 
sidste dage før 5. maj, med
bragte store mængder flygt
ninge, som man skulle have 
have installeret. 

I den nordlige del af Køge 
by havde tyskerne (Luftwaffe) 
i 1942-43 opført en radiosta-

tion, som hovedsageligt var 
bemandet med Luftwaffe
piger i blå uniform. 

Denne lejr blev frigjort, da 
man samlede dette personel 
sammen et andet sted med 
hjemsendelse for øje. Flygt
ningene fra skibene blev så 
indkvarteret i disse bygninger, 
hvoraf en del var opført i mur
sten og andre var træbarak
ker, og denne lejr blev bevog
tet af modstandsbevægelsen. 

Ved Zonens hjælp blev 
Storchen fra Jersie kørt med 
bagudklappede vinger ad 
landevejen til denne flygtnin
gelejr og hensat i et vognskur. 

Så langt, så godt. Vagtfol
kene, som gik her, skulle jo 
også have lidt tidsfordriv, og 
hvad var vel mere nærliggen
de end at lege med flyet, og 
en dag gik det da også galt. 

Man havde åbenbart ikke 
fjernet tændingsnøglen, og 
der var vel også stadigvæk lidt 
brændstof tilbage på tanken, 
så da en af vagterne for sjov 
havde trukket i propellen, 
sprang Argus-motoren plud
selig i gang! Frem kørte flyet, 
ind i et plankeværk, hvor det 
så stoppede i slemt molestre
ret tilstand. 

Her blev det stående og 
blev efterhånden "kanibalise
ret" af vagter og børn fra flygt
ningelejren, for senere at blive 
afhentet af den lokale ophug
ger. 

Det havde jo nok været 
mere rigtigt, om det var blevet 
opbevaret hos svæveflyve
kubben i Køge, og måske var 
det så sluppet for at blive de
strueret af Royal Air Force. 

H. J. Frikke, forfatterens far, var med til at bevogte flyet. 
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Desværre fik jeg dengang 
ikke noteret kodebemalingen 
på flyet, men mine fotos af
slører dog, at der på venstre 
planhalvdel stod P+4, så det 
er muligvis fra samme Staffel 
som de andre Fi 156 Storch, 
der landede på Stevns i denne 
periode. 

Omkring 25 år efter kom 
jeg en dag ind på et smede
værksted her i Køge og skulle 
tale med smeden. Han spurg
te mig, om jeg ikke var interes
seret i at købe en Argus fly
motor, han havde liggende. 

Denne motor havde han 
købt af en lokal jernhandler, 
som oplyste, at den stamme
de fra det fly, der havde stået 
i flygtningelejren i 1945. 

Desværre sagde jeg nej 
tak, da jeg på det tidspunkt 
ikke var interesseret. 

Mange år senere fore
spurgte jeg på værkstedet, 
om motoren stadigvæk var i 
behold, men da var den for
længst ophugget, og nogle af 
delene anvendt til helt andre 
formål. 

Imidlertid forefindes der 
her i Køge forskellige dele fra 
Argus motoren: to cylindre, to 
stempler, en stempelpind 
samt en karburator. Disse 
ting, der stammer fra førom-· 
talte smeds brokkasse, er i 
dag hos bilinspektør Leif Chri
stiansen, Køge. 

Der blev desuden reddet 
et variometer og et kompas, 
som er i min besiddelse. Va
riometeret blev i sin tid an
vendt i Køge Svæveflyveklubs 
Grunau Baby 11B OY-89, se
nere OY-BDX. 

Her slutter så historien om 
en Fieseler Fi 156 Storch, der 
sammen med andre fly af 
samme type blev destrueret i 
1945. 

Morsomt nok for mig kom 
jeg i 1946-47 selv til sammen 
med en anden svæveflyver fra 
Køge, Erik Ploug Hansen, hos 
Kramme og Zeuthen at frem
stille vingerne til KZ VII, som 
jo stort set var af samme ud
formning som Storchens, 
med faste slots og samme 
konstruktion af flaps og kræn
ge ror. 

• 
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SLV's brugerundersøgelse: 

Flyvepladskontoret i søgelyset 

I Flyv nr. 6/93 fortalte jeg om 
de brugerundersøgelser, der 
ville blive gennemført i rela
tion til Luftfartstilsynets virk
somhed. Undersøgelser, der 
skulle dække piloter, flyvesko
ler, flyveselskaber, værkste
der, flyejere og flyvepladser. 
Undersøgelserne gennem
føres af konsulentfirmaet Bøje 
Larsen A/S. Undersøgelserne 
gennemføres primært ved 
hjælp af spørgeskemaer til bru
gerne. Resultaterne rapporte
res til SLV i anonymiseret 
form. 

De tidligere undersøgelser 
har været omtalt i Flyv nr. 5 
og 7 /1994 og nr. 1 /1995. 

Formålet med undersøg
elserne er at forbedre grund
laget for at gøre Luftfartstilsy
nets indsats så god som mu
lig. 

Flyvepladskontoret er nu, 
som det sidste kontor, blevet 
underlagt en granskning. Fly
vepladskontoret øver tilsyn 
med de offentlige, godkendte 
flyvepladser- både de mindre 
VMC-flyvepladser og de stør
re IMC-flyvepladser. Disse 45 
flyvepladser fik i oktober 1994 
et spørgeskema tilsendt. 

Generelt viser undersøg
elsen et højt tilfredshedsni
veau med det tilsyn og de yd
e I ser, som flyvepladserne 
modtager fra Flyvepladskon
toret. Der er dog enkelte u
tilfredse flyvepladser og punk
ter, som kalder på kritik. 

Pedanteri i SLV 

Det første spørgsmål gik på, 
hvordan man finder niveauet 
i de krav, SLV stiller til fly
vepladsen. Her svarede stør
stedelen - 55% - at niveauet 
var passende. Der var ingen, 
der syntes niveauet var lavt, 
men nogle mente, at det var 
for højt - 22% - eller ligefrem 
alt for højt 4%. 

Herefter blev flyveplads
erne spurgt om relevansen i 

de samme krav, og her varie
rer svarene noget mere. 22% 
mener, at de stillede krav er 
noget irrelevante, 43% finder 
dem ret relevante, og 35% 
finder dem 100% relevante. 
Ud af kommentarerne ses det, 
at størstedelen af de adspurg
te mener, det er vigtigt, at 
kravene er høje for sikkerhed
ens skyld. Dog er der nogle, 
der svarer, at tilsynet grænser 
til det pedantiske. Det er især 
de mindre VMC-flyvepladser, 
der føler sig i klemme. 

På et spørgsmål om, hvor
dan man vurderer hyppighed
en af tilsynsbesøgene, var der 
overvejende tilfredshed. Nog
le mener dog, at der er for få 
tilsynsbesøg. Mange viser 
interesse for at få en personlig 
kontakt hos Luftfartstilsynet 
og udbygge et samarbejde via 
flere besøg. . 

Den skriftlige tilbagerap
portering bliver af langt stør
stedelen - 70% - fundet rele
vant og af stort set det samme 
antal - 63% fundet let forståe
lig. 

Forskelle mellem 
Inspektører 

Inspektørernes faglige kvali
fikationer bliver også vurderet 
og her synes 43%, at inspek
tørerne er 100% kvalificerede 
og 35% finder dem ret kvali
ficerede. 

På trods af, at mennesker 
er forskellige, er forskellene i 
kvalifikationer mellem de 
inspektører, flyvepladserne 
møder, af 43% blevet vurderet 
til passende. 21 % mener, at 
forskellene er for store. De 
fleste kommentarer er dog 
positive og nogle mener end
og, at vi de sidste par år er 
blevet mere fleksible og hjælp
somme, hvilket vi også be
stræber os på at være. 

Flyvepladskontoret skulle 
jo gerne - i lighed med de an
dre kontorer - være en med-

spiller for brugerne, og derfor 
er det glædeligt at se, at 81 % 
også betragter os som en 
sådan. 

Til spørgsmålet om den te
lefoniske betjening, når man 
ringer ind, svarede de fleste, 
at man får en god vejledning, 
og at personalet virker interes
seret i ens situation. 

Med hensyn til den skrift
lige betjening er vurderingen 
stort set den samme som den 
telefoniske betjening, dogme
ner lidt færre, at det gårhurtigt. 
Det, de fleste af de mere kriti
ske kommentarer går på, er, 
at vore ansatte på kontoret 
ikke vil/tør tage en beslutning 
eller tage stilling til en sag. 

Til sidst skulle flyvepladser
ne svare på, hvad den sam
lede tilfredshed med Flyve
pladskontoret var. 50% var 
tilfredse og 28% meget til
fredse. 

Afholdelse af seminarer 

Som afslutning havde flyve
pladserne mulighed for at stille 
forslag til Flyvepladskontoret, 
og det var der flere, der benyt
tede sig af. Der kom bl.a. for
slag om afholdelse af semi
narer, hvor større ændringer i 
udstyr eller indretning af fly
vepladser kunne diskuteres 
inden en endelig beslutning 
blev taget. Andre ytrede øn
ske om udarbejdelse af en 
nemmere månedsrapport -
evt. på edb. Nogle pegede på, 
at vi udøver et til tider pedan
tisk tilsyn, der er ude af trit 
med virkeligheden på pladsen 
eller føles teoretisk i forhold til 
egne erfaringer. 

Undersøgelsen bygger på 
en svarprocent på 84%. 

Med denne undersøgelse 
er rækken af brugerunder
søgelser hermed slut, og jeg 
retter en tak til alle, der har 
medvirket i undersøgelserne. 

V.K.H. Eggers 
Luftfartsdirektør 
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Hvad en computer også kan bruges til: 

Distanceberegning 
ved svæveflyvning 

IBM afholdt i 1994 en international konkur
rence for EDB-freaks, opkaldt efter univer
salgeniet Leonardo da Vinci. 
Svæveflyveren Johny Johansen vandt den 

danske konkurrences afdeling for program
mering, hvilket indbragte ham en bærbar 
computer. 
Men han blev også kåret som, vinder af den 

samlede danske konkurrence - og det be
tød et gavekort på 25.000 kr. til EDB-soft
ware og en rejse for to til USA sammen med 
de øvrige europæiske konkurrencevindere. 

Johny Johansen er 44 år, aka
demiingeniør, bor i Hvidovre, 
arbejder i Birkerød - og svæ
veflyver i Kalundborg. 

Det har dog sin forklaring. 
Johny har nemlig sommerhus 
ved Storebælt, og en dag så 
han i den lokale avis, at der 
var åbent hus hos svæve
flyverne på Kaldred. 

Han tog derop - og siden 
1988 har han været ivrig svæ
vef lyver. 

Våd sommer 

I sommeren 1993 blev det dog 
af klimatiske grunde ikke til så 
meget svæveflyvning. Men 
Johny brugte skam de regn
fyldte sommerdage ti l noget 
med svæveflyvning - han 
udviklede et edb-program til 
distanceberegning og sendte 
det til de 1 O sjællandske klub
ber til fri afbenyttelse. 

Det gav kun .ringe , feed• 
back, måske fordi program
met var på engelsk, men året 
efter, altså den bragende 
sommer 1994, stod Johny 
igen for klubmesterskaberne 
i Kalundborg, og her stod 
systemet sin prøve. 

Han har siden arbejdet vid-
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ere med det og indført forskel
lige ændringer, ligesom sprog
et nu er dansk. Programmet, 
der har navnet Glider (udtalt 
på engelsk), forel igger nu i 
version 2.5 - og det bliver 
næppe den sidste, siger 
Johny Johansen i en samtale 
med Flyv. Men, tilføjer han, 
det er en hobby, og jeg vi l hel
lere svæveflyve end sidde og 
lægge vendepunkter ind. 

Hvad kan det? 

Når man åbner for program
met, får man et forenklet kort 
over Sjælland på skærmen, 
visende kystlinjer, luftrums
grænser og en masse vende
punkter. 

Johny Johansen har ind
lagt alle koordinaterne fra 
Slagl i lle-klubbens vende
punktskatalog plus en del an
dre, og man kan så - bogsta
veligt talt ved at trykke på en 
knap - få udregnet distancen 
mellem de valgte punkter. 

Men man kan også bruge 
systemet den anden vej. Hvis 
man fx ud fra vejrudsigten 
planlægger at flyve en given 
distance, så indtaster man 
denne, og vips - så har man 

det nærmeste forslag af dem, 
der er gemt i systemet. Man 
kan så ved simple klik på mu
sen bladre frem og tilbage, 
indtil man finder en, man er til
freds med. 

Finder man ikke nogen, er 
det ligetil selv at konstruere 
en rute, som også kan gem
mes til senere brug. 

Er det en trekant-opgave, 
beregner programmet, om det 
er en FA I-trekant, men i øvrigt 
er der ikke noget til hindring 
for, at man vælger andre fig
urer end trekanter. 

Glider udregner distance 
og kurs for de enkelte ben af 
den planlagte bane, ligeledes 
fotosektor til den obligatoriske 
fotografering af vendepunkt
erne. 

Systemet kan, om det måt
te ønskes, gemme opgaver 
(de sorteres efter længde) . 
Det kan også bruges til at 
beregne distancen for de, der 
er så uheldige ikke at komme 
hele vejen rundt - og det er 
vel at mærke den reducerede 
distance, som skal benyttes 
ved pointsberegningen. 

Selve pointsberegningen 
er ikke (endnu)med i Glider 
programmet, men det er med 
listen over fremtidige udvid
elser. Man kan jo så håbe, at 
det bliver et rigtigt dårligt svæ
veflyvevejr, så Johny får tid til 
udvidelserne - eller hvad? 

Systemet udregner storcir
keldistancer med en nøjagtig
hed på O, 1 km. Måler man på 
kort, kan man godt få en af
vigelse på halvanden kilome
ter på en 300 km trekant. 

Storcirkelberegning anven
des ved bl.a. vurdering af 
diplomansøgninger, og det er 
jo ærgerligt at tro, at man har 
fløjet 300,5 km, som så viser 
sig at kun at være 299,0! 

Hvad kræves? 

Glider stiller ikke de store krav 
til computeren - det er faktisk 
udviklet på en ældre PC med 
286 processor. Men det er 
nødvendigt med VGA grafik 
og mus. 

RAM kravene er besked
ne; Johny har ikke hørt om no
gen, der havde for lidt RAM til 
programmet. 

Der er ikke nogen manual. 
Hjælp er indbygget i program
met, og på installationsdisket
ten findes hjælp i en Read Me 
fil. 

Og hvad koster det så? 
Ikke noget! Glider er Free

ware. 
Find ud af, om nogen i din 

klub har version 2,4 eller 
senere. Hvis ikke, så send en 
3,5 in. diskette og en frankeret 
svarkuvert (helst kun en pr. 
klub) til Johny Johansen, Næs
borgvej 88.2 tv, 2650 Hvidov
re. Så får du et par dage sene
re en diskette, som kan kopi
eres til alle interesserede. 

Kun Sjælland 

I sin nuværende udformning 
dækker Glider kun Sjælland. 
Dette valg blev truffet, idet det 
nedsatte den nødvendige 
udviklingstid betydeligt, men 
dækning af Danmark (på nær 
Bornholm og Grønland) er 
også på listen overfremtidige 
udvidelser. Det eneste. der 
kræves - du gættede rigtigt! -
er dårligt flyvevejr. 

Er der i øvrigt blandt blad
ets læsere en med adgang til 
Kort- og Matrikelstyrelsens 
digitale kort (1 :25.000) og lyst 
til at checke de vendepunkter, 
som findes i Glider program
met, så kontakt venligst Joh
ny. Ligeledes efterlyses tilba
gemelding fra klubber i Nord
sjælland og Lolland-Falster 
om gode vendepunkter i disse 
områder. 

Skal du landetrundt 
så brug 

KDA Airfield Manual 

MAJ 95 



-----------
~-•· .. -

.. ,; .... 

"" --.-- ... - ~..: ' ' - --:..~-.. -

I., ,;-! f' - . . 
~ ~ 

--·i..:--. 
- J 

--- - __ . __ _ 
... 

_... '"""':',L 

Forskning sk~I -fo~bedre rednings
helikopterens ophejsningssyste111 

Forsvaret har indledt et sam
arbejde med Rigshospitalets 
anæstesi-afdeling, der mulig
vis vil forbedre forholdene for 
nødstedte personer, som 
bjærges af Flyvevåbnets red
ningshelikoptere. 

På Rigshospitalet har man 
i længere tid undersøgt, 
hvordan et menneske reage
rer, når det efter længere tid i 
vandret stilling pludselig 
rejses til lodret stilling - netop 
det som nødstedte personer 
kommer ud for, når de hentes 
af en redningshelikopter. 

- Undersøgelserne har vist, 
at helt sunde og raske perso
ner i de situationer besvimer 
efter 13-14 minutter. Det skyl
des, at deres blodtryk falder, 
så personerne kollapser, og 
det har givet stof til eftertanke 
hos os. For de folk, vi henter, 
er som regel afkølet, og samti
dig mangler de megetvæske, 
fordi opholdet i vandet giver 
kroppen et falsk signal om, at 
der er for meget væske i 
kroppen. Og så begynder per
sonen at tisse meget. På sam
me tid bliver de reflekser, der 
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regulerer kredsløbet, nedsat 
betydeligt. Når man så samti
dig hejser personen op i en 
helikopter, efter han har ligget 
i en mere eller mindre vandret 
stilling - ja, så tror vi, at det 
bliver farligt. Det er vores teori, 
og det vil vi gerne efterprøve, 
siger reservelæge i Flyvevåb
net, Lars Bo Svendsen, til 
FOV Nyhedsbrev. 

Forskerteamet fik forleden 
opstillet et ca. fem meter højt 
stativ, som normalt bruges til 
at simulere ophejsning til he
likopter for besøgende på 
FOV's redningsudstillinger. 

- Rigshospitalet har alle de 
måleinstrumenter, der skal til 
for at registrere de ændringer, 
der sker med blodtryk, puls og 
blodets fordeling i kroppen, 
når en person hejses op. Den 
opstillede hejs gør forsøgene 
så realistiske , som det er 
muligt for os. Påvirkningen på 
kredsløbet er den samme -
uanset om personen hejses 
op i et stativ eller af en rigtig 
helikopter. Det eneste, der 
stort set mangler, er kulde og 
vand, siger Lars Bo Svend-

sen, der er forsvarets repræ
sentant i forskningsprojektet. 

Det bliver mellem 1 O og 20 
frivillige forsøgspersoner, der 
skal testes før, under og efter 
de hejses op i det opstillede 
stativ. Sammen med deres 
data vil oplysninger fra anæ
stesiafdelingens flere hund
rede tidligere undersøgelser 
indgå i forskningen. 

En undersøgelse fra Eng
land peger på, at de ændrin
ger af blodtrykket, der sker, 
når en nødstedt hejses op fra 
vandet, kan betyde, at perso
nen får hjertestop og dør un
der eller efter ophejsningen til 
helikopteren. 

- Den engelske undersø
gelse er ikke så detaljeret, 
som den vi har planlagt. Der
for er hensigten med det her 
projekt at få be- eller afkræftet 
mistanken om, at det kan 
være farligt at hejse personer 
op i lodret position med det 
sele-system, vi bruger i dag. 
Hvis det er farligt, er det 
selvfølgelig målet at finde frem 
til et alternativt ophejsnings
system. Der kan blive tale om 

Sikorsky S-61. 
(Foto: Jan Jørgensen). 

andre seletyper eller anord
ninger, som gør, at personen 
bliver liggende så vandret som 
muligt under ophejsningen, 
siger Lars Bo Svendsen, der 
selv har været rådighedslæge 
ved redningseskadrille 722 i 
seks år. 

- Det ideelle ville være at 
hejse de nødstedte op i vand
ret position. Men det kan ikke 
lade sig gøre i høj sø uden at 
reddernes liv sættes på spil. 
Samtidig arbejder besætnin
gen ofte under et tidspres, for
di andre personer venter på 
at blive reddet. Så hvis det vi
ser sig, at ophejsningen er far
lig, må vi finde en løsning, der 
både mindsker risikoen for 
den, der hejses op samtidig 
med, at den kan passe ind i 
redningsmandskabets ar
bejdsvilkår, siger reservelæge 
Lars Bo Svendsen, der for
venter, at de første resultater 
af forskningen vil være klar 
omkring maj måned. 

(Efter FOV Nyhedsbrev) 
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t In memoriam t 

Harald Roy Andersen 
1943, Frankrig 

Otto Hjalmar Antoft 
1944, Amhem 

Jørgen Kyhl Binau 
1944, ved Færøerne 

Niels Jubl Buchwald 
1944, Holland 

Sigfred J. Christoffersen 
1943, England 

Jens Henning Gielstrup 
1943, Kanalen 

Kaj Alfred Green 
1944, ud for Norge 

Arne Hroar Helvard 
1943, Belgien 

Poul Henrichsen 
1945, Holland 

Kaj Høyer 
1944, Italien 

Erik Flohr Jacobsen 
1944, Frankrig 

Svend Jørgensen 
1942, Libyen 

Poul Ulrik Axel Keel 
1944, England 

Danske flyvere, der omkom 
i allieret tjeneste 

under Anden Verdenskrig 

Knud F. van der Aa. Kiihle 
1941, Irland 

Svend E. van der Aa. Kiihle 
1942, Tobruk 

Gert Wilfred Larsen 
1943,Skotland 

Steen Linhard 
1944, Frankrig 

Milan Martiny 
1943, Transvaal 

Børge Nielsen 
Italien, 1945 

Niels Peder William Pedersen 
1945, Tyskland 

Alfred Henri Qvistgaard 
1941, Atlanterhavet 

Eyvind Christian Randrup 
I 941, Skotland 

Preben Malm Rasmussen 
194 I , Canada 

Aksel Anders Svendsen 
I 942, Frankrig 

Jørgen Billy Thalbitzer 
1943, Øresund 

Niels Erik Westergaard 

1944, Tyskland 

( 

J 
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Boeing 737 til SAS 

~ ,;N ;: _ 
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SAS har noget overraskende passagerer på forretnings- sat hoteller.som siden efter-
afgivet bestilling på 35 Boeing klasse (med 2+3 sæder ved året 1994 er drevet i samar-
737-600 og tegnet option på siden af hinanden) og 37 på bejde med Radisson Hotels 
andre 35. De skal afløse sel- økonomiklasse (3+3 sæder). International under navnet 
skabets "små" jetfly, 25 DC- På indenrigsruterne bliver der Radisson SAS Hotels World-
9-41 og 19 Fokker F.28. plads til 128 passagerer på wide. 

Udover Boeing 737-600 samme klasse. Flyvirksomhedens udvik-
har SAS det sidste halvandet Ordren har en værdi på 8,5 ling var positiv med et forbed-
år evalueret McDonnell Doug- milliarder SEK. ret driftsresultat efter afskriv-
las MD-95-30, Airbus A319, Leverancerne påbegyndes ninger m.m. på 940 MSEK, 
Fokker 100 og Avro RJ100. i andet halvår af 1998. selv om resultatet er belastet 

På grund af SAS mange- med onmstruktureringsom-
årige samarbejde med MC- kostninger på 1.005 MSEK 
Donnell Douglas var MD-95- Atter overskud samt øgede afskrivninger pga 
30, en DC-9 udvikling med ændring i afskrivningsmeto-
BMW Rolls-Royce BR705 iSAS den. 
motorer, anset som en tern- Trafikudviklingen var i 
melig sikkervinder, og McDon- Efter fire år med tab er der 1994 lavere end gennemsnit-
nell Douglas, der havde håbet atter overskud i SAS, der på tet inden for Association of 
på at SAS skulle være launch et år har forbedret sit resultat European Airlines (95 stig-
customer, lægger ikke skjul på med to milliarder: For 1994 ning) , hvilket ifølge SAS 
sin skuffelse. kom man ud med et overskud skyldes et fortsat konkurren-

Nu bliver SAS launch cu- før skat på 1,506 mio. sv. kr. cetryk i såvel Skandinavien 
stomer for Boeing 737-600, (MSEK) - i 1993 var der et som Europa, kombineret med 
det mindste medlem af den underskud på 492 MSEK. en bevidst konsolidering af 
nye generation af 737 versio- Det gode resultat skyldes den svenske indenrigstrafik. 
ner. Bortset fra kroplængden bl. a. at man har afhændet si- Målt i passasaerkilometer 
er -600, -700 og -800 identi- devirksonheder, i 1994 SAS blev stigningen på 2% med 
ske. Leisure, SAS Service Partner en kapacitetsænkning på 1 %. 

I SAS-konfiguration får og Diners Club Nordic. Udover Stigningen var 6% på de eu-
Boeing 737-600 plads til 58 flyvirksomheden har SAS fort- ropæiske ruter, 8% på inden-
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rigstrafikken i Danmark, 4% på 
såvel indenrigstrafikken i 
Norge som på den interskan-
dinaviske trafik og 1 % på de 
interkontinentale ruter, men på 
de svensk indenrigsruter pro-
duceredes 10% færre passa-
gerkiloneter. 

Passagerindtægterne steg, 
justeret for valutakurseffekt, 
med 7%. 

Den gennemsnitlige kabi-
nefaktor på 65,5% var ca. to 
procentenheder højere end i 
1963. 

Antallet af passagerer ud-
gjorde 18,8 mio., en fremgang 
på 0,2 mio. 

Omregnet til heltidsbeskæf-
tigede havde SAS ultimo 1994 
28.425 ansatte - et år tidligere 
var tallet 37.330. 

Nøgletal 

Mio. sv. kr. 1994 1993 

Omsætning 36.886 39.122 
Resultat før skat 1.605 ·492 
Egenkapital 9.915 8.631 
Soliditet 29 21 
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Beech Model 200 King Air er 
det turboprop-forretningsfly, 
der er solgt i størst antal - ek
semplar nr. 1.500 af den kom
mercielle udgave begyndte 
prøveflyvningerne i februar. 

Den første King Air Model 
200 blev afleveret i 197 4. Flyet 
var nemt at kende på grund 
af sin karakteristiske T-hale, 
der løfter stabilisator og høj
deror op, så de kan operere i 
relativ rolig og uforstyrret luft. 

I forhold til sin forgænger 
(King Air A 100) havde Model 
200 ekstra motorkraft og stør
re spændvidde. Den oprinde
lige version havde en max. 
startvægt på 12.500Ibs. (5.670 
kg), en nyttelast på 5.275 Ibs. 
(2.393 kg) og en maximal
hastighed på 333 mph (536 
km/t). 

28 

11981 fremkom Super King 
Air B200. Dens motorer har 
hot section komponenter, der 
giver bedre stigeevne og præ
stationer i store højder. 

Den seneste version, en 
forbedret B200 med fireblad
ede propeller, mere effektiv 
støjdæmpning af kabinen og 
forskellige systemændringer, 
blev introduceret i 1992. Den 
nyeste Beech rejser med en 
maximalhastighed på 338 
mph (544 krn/t) og medfører 
en nyttelast på 4.432 Ibs. 
(2.010 kg). 

I fjor introducerede Ray
theon Aircraft en anden versi
on af det populære turbo
propfly, Beech King Air B200 
Special Edition. For en grund
pris på US$ 2,995 mio. får 
man et fuldt udstyret fly med 

Beech Model 200 King Air nr. 1.500 under prøveflyvning, endnu 
kun malet med primer. Fabriksfoto 

trykkabine, certificeret til IFR
flyvning, natflyvning og flyv
ning under erkendte isforhold. 
Flyet vil blive certificeret til 
operation med en pilot og kan 
medføre op til ni personer. 

Cockpittet på Beech King 
Air B200 Special Edition er ud
styret med en Collins avionics 
"pakke", der omfatter EFIS-84 
og en APS-65H autopilot. 
Der tilbydes en supplerende 
pakke med WXR-270 farve
radar, ekstra instrumenter og 
audio panel til andenpiloten, 
udbygget air conditioning 
udstyr, executive sæder og 
strobe advarselslys. 

Super King Air kan leveres 
med fragtdø r på 132 x 132 cm 

(B200C) og med demonter
bare tiptanke på 200 liter 
(B200T). 

Udover de civile Beech 200 
King Air 200 er der leveret ca. 
450 i militær udførelse. Stør
ste kunde er det amerikanske 
forsvar, hvor alle værnsgrene 
(Air Force, Army, Marines og 
Navy) anvender King Air 200 
under betegnelsen C-12. End
videre anvender adskillige lan
de typen til kystbevogtning o.l. 

Det svenske flyvevåbens 
betegnelse for Model 200 er 
TP101, men Flygvapnets fire 
fly, der er købt brugt, er bygget 
som civile fly, så de tæller med 
i de 1.500 kommercielle King 
Air 200. 
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Produktionen af King Air 200 er nu et par om måneden. 11994 
afleverede fabrikken 30, heraf syv til det amerikanske forsvar. 

Ikke færre end 37 forskellige Beech 200 har været indregi
streret i Danmark, adskillige dog kun kortvarigt i forbindelse 
med videresalg og måske endda uden overhovedet at have 
været i Danmark. 

Ved redaktionens slutning var der indregistreret følgende: 

OY-BTR 
OY-BVB 
OY-BVE 
OY-BVW 
OY-CBP 
OY-GEA 
OY-GEB 
OY-GEH 
OY-GRB 
OY-JAR 
OY-NUK 
OY-PAL 

Niels BrOel, København K 
Business Flight af Scandinavia, Roskilde 
Business Flight af Scandinavia, Roskilde 
Skandinavisk Motor Compagni, Brøndby 
Scanfly, København 
Chr. Kjær, Hørsholm 
Aviation Assistance, Roskilde 
Niels BrOel, København K 
Air Alpha, Odense 
Air Alpha, Odense 
Arctic Contractors, Nuuk 
Muninn Aviation, Højslev 

Beech B200 Super King Air 

(to 850 hk P&W PT6A-42) 

Spændvidde ............................................................. 16,61 m 
Længde .................................................................... 13,34 m 
Højde .......................................................................... 4,57 m 
Vænge Vingeareal ................................................... 28, 15 m2 

Tornvægt ................................................................. 3.675 kg 
Max. brændstof ....................................................... 1.653 kg 
Max. startvægt ........................................................ 5.670 kg 
Max. rejsehastighed i 25.000 fod ........................... 536 km/t 
Økon. rejsehastighed i 25.000 fod ......................... 523 km/t 
Stallhastighed, flaps nede ...................................... 139 km/t 
Max. stigehastighed ................................................ 12,5 m/s 
Tjenestetophøjde ............................................... 35.000+ fod 
Startstrækning til 15 m ............................................... 786 m 
Landingstrækning fra 15 m, med reversering ............ 632 m 
Rækkevidde i 35.000 fod (reserver til 45 min., ISA, 
max. rejseeffekt) .................................................... 3.639 km 

Foto: Flemming Løvenvig 
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Ikke flere Starship 
Raytheon vil i år kun bygge to 
Starship 2000 og derefter ind
stille produktionen på grund 
af totalt svigtende salg. 

Grundprisen for Starship 
2000A er $4.3 mio. 

Af de 50 fly, der var frem
stillet ved årsskiftet, var kun 
29 i drift, 19 solgte og 1 0 ud
lejede. Et fly er eksporteret (til 
Danmark). 

Starship blev lanceret i 
1983. Den første af tre proto
typerfløj den 15. februar 1986, 
det første seriefly den 25. april 
1989. 

Inden prototypen fløj, hav
de Beech, som fabrikken da 
hed, ladet etproof-of-concept 

fly i 85% størrelse bygge af 
Burt Rutans firma Scaled 
Composites. De ca. 500 timer, 
der blev fløjet med det, viste 
sig dog stort set værdiløse, si
ger Raytheons chef Max 
Bleck. 

Starships præstationer 
blev ikke, hvad man havde 
ventet. Rejsehastigheden var 
beregnettil 352 knob (652 km/ 
t), men blev kun 335 knob 
(620 km/. Rækkevidden, som 
man havde ventet skulle blive 
2.190 sømil (4.056 km), er kun 
1.670 sømil {3.093 km) 

Det forlyder, at Beech/Ray
theon har brugt $500 mio. på 
Starship-programmet. 

AARHUS LUFTHAVN - MRHUS AIRPORT 
DENMARK 
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Det var sommere n 1940. 
Frankrig var faldet som den 
sidste bastion mod nazismen 
på det vesteuropæiske fast
land. Dermed havde den tys
ke værnemagt besat konti
nentet fra Pyrenæerne ti l 
Nordkap. Befolkningerne i de 
tyskbesatte lande var lamslå
et og desillusioneret. 

Neuropa i støbeskeen 

I Danmark belavede regerin
gen sig på en hurtig tysk sejr. 

- Ved de store tyske sejre, 
der har slået verden med for
bavselse og beundring, er en 
ny tid oprundet i Europs, der 
vil medføre en nyordning i po
litisk og økonomisk henseen
de under Tysklands førerskab. 
Det vil være Danmarks opgave 
herunder at finde sin plads i et 
nødvendigt og gensidigt sam
arbejde med Stortysk/and. 

Det var ikke Quisling, men 
den danske udenrigsminister 
Erik Scavenius, der udtalte 
sig således på den danske 
regerings vegne i sin erklæ
ring af 8. juli 1940. 

Sådan var det officielle 
Danmarks holdning! 

Denne erklæring var vand 
på nazisternes mølle, men 
vakte samtidigt vrede og har
me i store dele af den danske 
befolkning. 

Spirende modstand 

Bag kulisserne i de tyskbesat
te lande voksede en spirende 
modstand mod den nazistiske 
undertrykkelse, og et af de 
første symboler herpå blev V
tegnet. 

Ophavsmanden til ideen 
var de Lavelaye, chef for 
BBC's udsendelser til det tysk
besatte Belgien. I en udsen
delse i januar 1941 opfordre
de han sine landsmænd til at 
anvende V-tegnet som et 
samlingsmærke for de kræf
ter, der arbejdede for at befri 
nationen for det tyske åg. 

V'et skulle stå for Victoire 
ellerVictory, i betydningen sejr 
og dermed frihed. 

De Lavelaye gav endvidere 
anvisninger på, hvordan teg
net hurtigt og let kunne males 
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V-tegnet 
- symbolet på frihed 

Af Jørgen Helme 

Det er i dag de færreste herhjemme, som 
kender V-tegnet og dets moralske betydning 
i de tyskbesatte lande Anden Verdenskrig. 
Her er historien om symbolets oprindelse 

og udbredelse. 

• ·• W' ~ • . . . . :,.... . 
t % .... ,, I 
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Beslutsom og urokkelig i kampen mod nazismen: Den britiske 
premierminister Winston Spencer Churchill gør V-tegnet foran 
10 Downing Street. 

på husmure, facader og andre 
iøjnefaldende steder. Det kun
ne også anvendes som en hil
sen fra en landsmand til en 
anden ved at man lod pege
finger og langfinger danne et 

V, medens tommelfingeren 
holdt de to andre fingre 
nedad. 

Hans ide vandt gehør og 
snart bredte V-tegnet sig til de 
øvrige tyskbesatte lande. 

V'et som signal 

I slutningen af juni 1941 tog 
BBC morsetegnet for V i brug 
som pausesignal. Det var 
hentet fra Beethovens femte 
symfoni, Skæbnesymfonien, 
hvis kendte tema netop dan
ner V. 

Danskere, som oplevede 
besættelsen, vil tydeligt kunne 
erindre situationen, når fami
lien flokkedes omkring højtta
leren for at kunne høre de 
seneste nyheder fra den frie 
verden, som tyskerne med 
deres støjsendere forsøgte at 
hindre modtagelsen af. 

- Da-da-da-dum, godaften, 
her er London med nyheder 
på dansk, lød det gennem 
æteren. Så kunne man bl.a. 
få at vide, at beretningerne om 
forbitrede, elastiske afvær
geslag, den tyskkontrollerede 
danske radio og presse havde 
bragt, simpelthen dækkede 
over et tysk tilbagetog. 

V'et som lyssignal 

Adskillige allierede flybesæt
ninger har efter et natligt togt 
over Danmark noteret, at de 
havde fået en hilsen fra jorden 
i form af et V, der blev sendt 
op til dem ved hælp af hånd
lygter. 

Ved at dykke ned i en tilfæl
dig valgt eskadrille-rapport 
kan man erfare, at dette var 
tilfældet den 8. november 
1942, da Wellington Z1415 fra 
den polske 300. Squadron, 
ført af Sergeant Wojno, ud
lagde miner i lille Bælt, men 
der findes mange andre tilsva
rende notater i rapporterne. 
Man kan forestille sig, at be
sætningerne har følt en vis 
tryghed ved at erfare, at der 
også fandtes venner på jorden 
dernede. 

Tysk modtræk 

En kampagne af sådanne 
dimensioner kunne ikke und
gå tyskernes opmærksom
hed; den var en konstant kilde 
til irritation. Sagen blev disku
teret i Rigspropagandamini
steriet i Berlin og endte med, 
at ministerialråd Fritsche som 
et modtræk sendte et fortroligt 
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cirkulære ud til værnemagts- V-sten på Flyvestation Værlø-
cheferne i de besatte lande, se. 

l hvori han beordrede dem til Foto via Flyvevåbnets 
at anvende V-tegnet, men i historiske Samling. 
betydningen: ,,Victoria, Sieg 
Ruf alle Fronten." 

I Han gav samtidig retnings-
linier for, hvordan symbolet 

t kunne anvendes i den tyske 
propaganda. Duckwitz, som var rådgiver for 

General Erich LOdke, che- det tyske riges befuldmægti-
ten for de tyske tropper i Dan- gede i Danmark, Dr Werner 
mark i 1941 , lod ordren gå Best, intet havde tilovers for 
videre til kommandanterne på nazismen og havde en væ-
de tyske kaserner og forlæg- sentlig andel i, at den tyske 
ninger rundt omkring i landet, jødeaktion i oktober 1943 i det 
og snart efter fremstod den store og hele mislykkedes. 
tyske version i form af skilte Sonntag bevarede efter 
og blomsterbede, altsammen krigen sit venskab med Duck-
sirligt og net, men kun der, witz indtil dennes død i 1973. 

r 
hvor tyskerne huserede. 

V-våben 
V'et i Værløse I 1944 satte tyskerne nye 
I dag er der intet levn tilbage angrebsvåben ind i kampen, 
heraf, dog med en enkelt især rettet mod England. Det 
undtagelse: Flyvestation Vær- var ubemandede flyvende 
løse. bomber, i juni V-1 og i septem-

Flere kampesten med V- ber V-2. Det var våben, som 
tegnet inden for lejrens områ- Hitler fortrøstningsfuldt satte 
de har givet anledning til m~n- sit håb til ville vende krigslyk-
ge gisninger, og man har sat ken. V'et stod i denne forbin-
spørgsmålstegn ved deres de Ise for Vergeltung (gengæl-
betydning. delse) og må ikke forveksles 

Forklaringen er forholdsvis med den føromtalte tyske V-
enkel: kampagne. 

Kommandanten i davæ- Ganske vidst forårsagede 
rende Fliegerhorst Vaerlose V-bomberne stor ravage i Lon-
underførste halvdel af besæt- don og i Sydengland, men 
telsen, Hauptmann, senere hverken kvalitativt eller kvan-
OberstleutnantFriedrich Sonn- titativt havde de nye våben no-
tag var maler og billedhugger, gen effekt, der kunne influere 
og hans profession gav ham på krigens udfald. 
særlig forudsætning for at 
gøre V-tegnet til et symbol af 

Summa summarum blivende varighed. Således 
lod han bogstavet indhugge i Den tyske V-kampagne fik 
de førnævnte kampesten og aldrig den tilsigtede virkning 
fik disse anbragt på let synlige og kan højst have været til 
steder i lejren. glæde for tyskerne selv. Ingen 

l 
Derfor eksisterer kampe- i de besatte lande forbandt V-

stenene med V-inskriptionen tegnet med noget, der var 
den dag i dag. tysk. Det modsatte var deri-

Sonntag var ikke nazist og mod tilfældet. 
blev aldrig medlem af partiet, 
men han var en god soldat og 
efterkom som sådan de givne 
ordrer. 

:I Det er tvivlsomt, om han i Marts 1942: Kommandanten 
det hele taget havde nogen i Værløse, Hauptmann Fried-
sympati for naziregimet, da rich Sonntag. Bemærk V-teg-
han tilhørte kredsen omkring net på bygningen i baggrun-
Georg Ferdinand Duckwitz. den. 
Det er almindelig kendt, at Foto via Margarethe Sonntag. 
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Stort tab for forsikringen 

Ansvar for skader opstået under lufttransport er undergivet 
kraftig begrænsning. 

Af Lasse Rungholm, 
advokatfirmaet Olesen & Lyager, Århus. 

Denne artikel er den første af stor succes. Efter udstillin- dende billeder svarende til ca. 
en række artikler, som med gens afslutning blev godset 410.000 DKK, hvilket beløb 
et juridisk udgangspunkt vil sendt tilbage til København blev udbetalt til ejeren. 
behandle forskellige aktuelle med omladning i New York 
eller generelle emner af inte- med de samme luftfartssel-
resse for luftfartsinteressere- skaber. Regressen 

de. Ved ankomst til Køben- Herefter gjorde forsikringssel -
Skribenten er uddannet havn blev godset udleveret til skabet regres gældende over-

som erhvervspilot i USA, men den danske luftfragtspeditørs for luftfragtsspeditøren for 
arbejder nu primært som ad- modtagelsesagent i Kastrup, dette beløb og for udbedrings-
vokatfuldmægtig i sø- og trans- hvor godset senere blev af- omkostningerne. 
portretsafdelingen hos advo- hentet af galleriets speditør. Luftfragtspeditø ren gjorde 
katfirmaet Olesen & Lyager i På dette tidspunkt opdage- i tur kravet gældende overfor 
Arhus. des det, at to kasser med bil- luftfartselskabet, der gjorde 

I en aktuel sag blev en leder var beskadiget. Der var opmærksom på, at godset i 
dansk speditør af et galleri an- to huller i hver af kasserne, Kastrup var blevet udleveret 
modet om at arrangere trans- som højst sandsynligt skyldes uden anmærkninger på luft-
port af en samling malerier og påkørsel af en gaffeltruck. fragtbrevet. Det juridiske ud-
litografier fra København til Speditøren tog derfor forbe- gang~punkt overfor selskabet 
Miami og retur. Billederne er hold for godsets tilstand, og er herefter, at godset faktisk 
lavet af en dansk kunstner og ved udpakningen viste det sig også er udleveret uden ska-
skulle udstilles på en kunst- da også, at to billeder var der, men at modbevis kan tø-
messe i Miami. blevet beskadiget. res om muligt. 

Som det er sædvanligt, Skaden er i hvert fald op-
blev opgaven af speditøren 

Erstatning 
stået på et eller andettidspunkt 

videregivet til en luftfragtspe- under håndtering af godset -
ditør, der arrangerede trans- Omkostninger til udbedring af enten ved indladning i Miami, 
port med et stort tysk luftfarts- skaderne blev opgjort af en ved omladning i New York eller 
selskab over Atlanten til New konservator til at være ca. ved aflevering og den efterføl-
York og med et amerikansk 5.500 DKK pr. billede. Forsik- gende håndtering i Kastrup. 
selskab indenrigs til Miami. ringsselskabet betalte i første Luftfragtspeditøren har en 
Dokumenterne blev ekspede- omgang dette beløb. aftale med modtagelsesagen-
ret via luftfragtsspeditørens fi. Ejeren af billederne var ten om, at godset modtages 
lialer i København, New York imidlertid af den opfattelse, at på speditørens vegne og for 
og Miami. de beskadigede kunstværker, dennes risiko, og at speditø-

Galleriet tegnede en kunst- som udgør en del af et samlet ren skal tegne forsikring . Spe-
forsikring til fordel for ejeren værk til en værdi af 3,5 mio. ditøren har altså - uden selv 
gennem en norsk kunstforsik- DKK, forringer salgsværdien overhovedet at have haft 
ringsmægler hos et norsk for- på det samlede værk med 25 hånd på godset - indirekte 
sikringsselskab. Forsikrings- %, selvom de skadede bille- kvitteret for godset overfor 
summen for det samlede antal der er repareret. Ejeren stille- luftfartsselskabet uden attage 
kunstværker var på 916.476 de derfor krav om erstatning forbehold for skaderne og der-
USDsvarendetilca. 6.781.930 på 875.000 DKK. for denne ved påtaget sig om ikke andet 
NOK eller godt 6.000.000 DKK forringelse. så bevisbyrden for, at godset 
på daværende tidspunkt. Efter en del korrespondan- er skadet, medens det var i 

ce mellem forsikringsselska- flyselskabets varetægt. 
bet, galleriet, ejeren, kunstne-

Beskadigelse 
ren og andre eksperter blev 

Ansvarsbegrænsning der fastsat en erstatning for 
Billederne kom i god behold forringelsen på 15 % afforsik- Som det kan anes ud fra den 
til USA, og udstillingen var en ringssummen på de pågæl- ovennævnte beskrivelse af de 
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involverede parter og trans-
portens forløb, som på ingen 
måde er atypisk, er stakken 
af papirer i sagen på nu-
værende tidspunkt hastigt 
voksende. 

Det er dog muligt, at sagen 
snart stopper. Situationen er 
den, at forsikringsselskabet er 
blevet bedt om at oplyse 
vægten på de enkelte maleri-
er. Denne forespørgsel skyl-
des luftfartslovens kapitel 9, 
der i langt de fleste tilfælde 
fastlægger og begrænser 
befordrerens ansvar for gods 
til 17 ~DR pr. kg beskadiget 
gods. En SDR svarer til ca. 9 
DKK. Et enkelt maleri på 1 O 
kg vil således maksimalt efter 
loven skulle erstattes med 1 O 
x 17 x 9 = 1.530 DKK. 

Dette er befordrerens an-
svar. 

Begrænsningen udvides i 
§ 119 b til at omfatte den, der 
har indgået befordringsafta-
len, og ansvarsbegrænsnin-
gen gælder altså også for luft-
fragtspeditøren. 

Det er klart, at speditører-
nes eller flyselskabets an-
svarsforsikring skal betale er-
statning i henhold til luftfarts-
loven, men beløbet er så lille, 
at en dyr retssag formodentlig 
ikke kommer på tale. 

Alt i alt betyder luftfartslo-
vens § 111 i den aktuelle sag 
en forskel på godt 418.000 
DKK, som der sandsynligvis 
ikke er andre end kunstforsik-
ringsselskabet til at bære. 

Af hensyn til forsikrings-
dækningen er det almindelig-
vis klogt aldrig at acceptere 
noget krav uden at have kon-
taktet sit forsikringsselskab. I 
den ovenfor skitserede situa-
tion kunne det have været me-
get dyrt ... 
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NAVNE dan, men sin praksis afhæn- Andersen, der er fyldte 68 Dødsfald 
dede han for et par år siden, den 6. januar, begyndte som 
så nu er han flyveenthusiast mekaniker i Hærens Flyver- Ingeniør 
på fuld tid. tropper i 1946 og var i fem år, Hans Jacobs 

Den 1. maj bliver han 70 år fra 1948 til 1953, med Luft-
- men det betyder næppe no- gruppe B-17 (,,den flyvende Hans Jacobs, mellemkrigs-

60år gen nedtrapning for den hy- fæstning") på Grønland om årenes kendteste tyske svæ-
peraktive Magnus. Ganske vist sommeren. veflykonstruktør, der døde 

Direktør Kai har han bebudet sin afgang Han underviste også på den 24. oktober, 87 år garn-

Frederiksen som formand for veteranfly- Flyvemekanikerskolen i Vær- mel, var uddannet som skibs-
klubben, men så får han blot løse, afbrudt af forskellige bygningsingeniør. Allerede 

Cand. jur. Kai Frederiksen endnu mere tid tilovers til sit kurser og skoleophold, men i som 20-årig begyndte han at 
blev direktør for Dansk Flyfor- andet hjertebarn, Dansk Vete- 1964 forlod han Flyvevåbnet konstruere svævefly og i 1933 
sikringspool, nu Nordisk ranflysamling. og blev instruktør på Aviation blev han knyttet til Deutsche 
Flyforsikringsgruppe, i 1984, Training, en privatejet flyve- Forschungsanstalt fur Segel-
har beskæftiget sig med teknisk skole i Kastrup Syd. flug, hvor han konstruerede 
flyvning lige siden 1960, da 75 år Aviation Training blev sidst berømte typer som Kranich, 
han tog et job i Kastrup. 

Luftkaptajn 
i 1970'erne overtaget af det Weihe og Olympia. Hans sid-

11966 blev han ansat i for- offentlige og sluttet sammen ste konstruktion var Kranich 
sikringsselskabet Codan, hvor Kjeld Rønhof med en anden privatejet sko- III fra 1952. 
han bl.a. beskæftigede sig le, Den danske Luftfartsskole, Hans bog "Werkstattspra-
med reassurance af flyforsik- En af dansk luftfarts mest og i 1979 blev Oluf Andersen xis fur den Bau von Gleit- und 
ringer. I 1969 studerede han markante personligheder, udnævnt til forstander for de Segelflugzeuge" (1932 og 
sø- og lufttransportret ved Uni- pens. luftkaptajn Kjeld Røn- forenede skoler, der fik navnet senere udgaver), er stadig no-
versitet i Oslo. Han var derefter hof, fylder 75 år den 12. maj. Skolen for Luftfartsuddannel- get af en bibel for dem, der 
direktionssekretær i Codan til Under Anden Verdenskrig serne. arbejder med træfly. 
1980 og kom så til Eksportkre- fløj han Spitfire og Mustang i 

ditrådet, men vendte i 1984 til- Royal Air Force, og efter et kort 

bage til forsikringsbranchen. mellemspil i det danske forsvar 

Kai Frederiksen, der i fjor kom han til SAS i 1949 som 

blev valgt til formand for Rådet styrmand på DC-3. Han gik på 

for større Flyvesikkerhed, er pension i 1980 og havde da i 

godt på vej til et A-certifikat - 15 år fløjet som kaptajn på DC-

han gik solo 1. august i fjor. 8 på de interkontinentale ruter. 

Påskelørdag blev han 60. Rønhof er en særdeles ak- ~ Det markeres lørdag den 6. tiv pensionist: sejlsportsmand, 

maj (fra kl. 11) på Allerød fly- foredragsholder, forfatter og 
..,. 

veplads. forlægger. Som gammel deep-
FL YUDLEJNING water sailor forstår han at spin-

de en ende, og hans erindrin- AYF AA-1 IFR/GPS PR. TACHO 495,-

70år ger, En eventyrlig tilværelse, er BSV C172 IFR PR. TACHO 625,-

særdeles underholdende. RPJ C172 IFR PR. TACHO 625,-

Læge Men de indeholder meget BIU C172 IFR PR. TACHO 625,-

Magnus Pedersen mere end højdepunkterne i CJI PA28-181 IFR PR. TACHO 790,-

hans flyverkarriere. De giver BLU PA28-181 IFR PR. TACHO 790,-

Magnus Pedersen kom som også en levende skildring af BEi C177RG IFR/GPS PR. TACHO 845,-

ung læge til Spjald i 1964, og hverdagen i flyvningen, hvad CRC C177RG IFR/GPS PR. TACHO 845,-

året efter lærte han at flyve enten det så er på flyvesko- ENG PA32-SIX IFR PR. TACHO 1.190,-

på den nyåbnede Stauning len på prærien i Canada, på ASJ BE95 IFR/TWIN PR. AIRB. 1.600,-

flyveplads. Han købte part i jagerbasen i England eller i Rabatordninger efter aftale. 
en Rallye Commodore, men cockpittet på en DC-68 - det 
skiftede den hurtigt ud med er virkelig værdifuld "arbejds- SKOLEFL YVNING 
en KZ III (OY-DGV, ,,Dokto- pladshistorie" A, B, I & Twin skoling samt PFT. 

... rens gamle vogn"). Vi er specialister i konvertering af udenlandske certifikater . 
På hans initiativ stiftedes i Kom eller ring og få tilrettelagt din uddannelse til en fornuftig pris. 

1969 KZ og Veteranfly Klub- Pensionering 
ben, hvis formand han har A-CERTIFIKAT 
været lige siden den, og den Forstander Vi kan nu tilbyde en virkelig fordelagtig pris på A-certifikat: 
er under hans dynamiske Oluf Andersen Qgs§na 172 - 999,25 incl. 2~°L• moms gr. blgktime 
ledelse vokset til en landsdæk- Prisen er under forudsætning af kontant afregning efter hver flyvning. 
kende organisation med næ- Med udgangen af maj pensio-

Åbent alle dage mellem 08:00 & 19:00 sten 900 medlemmer. neres forstander Oluf Ander-
I 1978 blev Magnus flyve- sen, Skolen for Luftfartsud- IKAROS FLY- ROSKILDE LUFTHAVN-42391010 

læge og virker fortsat som så- dannelserne (,,Flyskolen"). 
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OSCAR 
YANKEE 

Kommentarer 
til 
Oscar Yankee 
De to Boeing 737 er fabriks
nye. OY-MAR ankom til Ka
strup den 7. februar, OY-MAS 
den 22. februar. Det er nr. 39 
og 40 af fabriksnye Boeing 
737, Maersk har modtaget. 

Fabrikationsår og tidligere 
registrering for de øvrige fly 
under "tilgang": 

FRM 
HEP 
JMP 
svo 
xvv 

1975 
1992 
1968 
1987 
1980 

HB-VDX 
G-NOTA 
D-ECAJ 
C-FAMK 
SE-TVN 

I nr. 3 skrev vi under slet
ninger, at Beech D 95A OY
DRU var ophugget. Det er ikke 
korrekt - den blev solgt til USA. 
I november i fjor blev den de
monteret, pakket i en contai
ner og sendt over Atlanten 
med skib. 

OY-JMP - passende 
registrering til et 

faldskærmsfly. Københavns 
Faldskærmsklubs ny

erhvervede Cessna TP206D 
i Maribo den 5. marts. 

Foto: Lars Finken 

"Vi udnytter kun 10% af 
vor mentale kapacitet" 

-Albert Einstein 
I bogen »DIANETIK~« viser den 
amerikanske forsker og forfatter 
L. Ron Hubbard, hvordan du kan 
udnytte en større del af din men
tale kapacitet. Du vil bl.a. erfare, 
hvordan du kan: 
• realisere dine virkelige evner. 
• forøge din intelligens. 
• lære dit sande "JEG" at kende. 

Dansk billigbogsudgave, 
501 sider, kr. 98,-

Bestil den fra Dianetik Centrets 
Boghandel, Gl. Kongevej 3-5, I., 
1610 København V. Eller ring: 
31 24 17 02. 8 dages fi1/d returret. 
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Tilgang 

OV- Type Fabr. nr. Rag.dato Ejer 

FRM Dassauft Falcon 1 O 56 27.2. Eastern Trade Wings Den mark, Roskilde 
HEP McDonnell MD520N LN022 16.3. Andersen og Lading A/S, Kbh. K. 
JMP Cessna TP206D 0537 3.3. Københavns Faldskærmsklub, Køge 
MAR Boeing 737-3L9 27833 10.2. Maersk Air, Kastrup 
MAS Boeing 737-3L9 27834 24.2. Maersk Air, Kastrup 
svo Bae Jetstream 31 773 28.2. Sun-Air, Billund 
xvv Schleicher ASW-20 20378 2.3. Mads Lykke, Vejle + 

Slettet 

OV- Type Dato Ejer Årsag 

AZW Merlin li 13.3. KIS Metro li Flyleasing, Ålborg Solgt til Holland 
DZG PA-23-250 24.2. P.E. og A.P. Hansen, Sønderborg Solgt til USA 
GAA AA-5 12.10. Helge Frederiksen, Nordby Ldb. udløbet 20.12.90 
GEG Beech 1900C 23.2. Aviation Assistance, Roskilde R.bevis udløbet 22.2.95 
JRM Maule M-7-235 27.2. Sydjysk Faldskærmsfly, Rødekro Solgt til Sverige 

Ejerskifte 

OV- Type Rag.dato Nuværende ejer Tidligere ejer 

AKH Cessna F 172K 10.3. 
ANS M.S. 893A 14.3. 
BIU Cessna F 172M 17.3. 

CEI PA-28RT-201 2.3. 
CPI Cessna 172F 1.3. 
TOG PA-28-180 1.3. 
XBX Pilatus 84 24.3. 

R. Hove-Christensen, Nakskov 
Jan Bilstrup, Brædstrup 
Jørgen Poulsen, Lyngby+ 

Faci A/S, Hesselager 
Gustav Clausen, Bramming 
Frands Frandsen, Gjerlev 
Søren Andersen, Lunderskov+ 

Martin Haugaard, Fr.berg + 
Jes Franzen, Kolind 
Jens Bredahl Christensen, 
Skovlunde 
T. Floes, Tranbjerg 
Primatec A/S, Blommenslyst 
J.C. Electronic, Rødovre 
Midtsjællands Flyveklub 
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FLY-

KENDING fremme senest den 20. maj - Opgaven i nr. 4: 14. F-5 Freedom Fighter 
og mærk venligst konvolutten 1. A-6 lntruder 15. Su-24 Fencer 
F/ykending. 2. Tornado 16. F-15 Eagle 

Blandt de rettidigt indsend- 3. MiG-21 Fishbed 
te løsninger trækker vi lod om 4. F/A-18 Hornet Vinderne af opgaven i nr. 3: to præmier. For at vinde før- 5. MiG-23 Flogger 
stepræmien skal indsenderen 6. F-111 Ove Kandborg, Arupvej 2, 

Vil du vinde en flyvebog? have identificeret alle 16 flyty- 7. F-111 8722 Hedensted (Vingar for 

Skriv løsningen på et almin- per korrekt, mens det for an- 8. Harrier Norden. Nordens f/ygvapen i 

deligt stykke papir med angi- denpræmien er tilstrækkeligt 9. Jaguar fa.rg) . 

velse af billednummer og fly- med 12 rigtige. 10. MiG-29 Fulcrum Jesper Krag Møller, Ho-
type og send dem til FLYV, Løsningen på opgaven 11. F-4 Phantom vedvejen 44, 6550 Brørup (B-
Skt. Markus Alle 13.4, 1922 bringes i nr. 6, vindernes nav- 12. Alpha Jet 52. Ageing Buffs, yourthful 
Frederiksberg C, så den er ne i nr. 7. 13. Su-27 Flanker Crews). 

1 2 

5 6 7 

-
9 10 11 

14 15 

~ SKOLEN FOR LUFTFARTSUDDANNELSERNE 
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B+I og D teori, Flyveinstruktør, Flyveklarerer, Flyvetelefonistbevis 
Skolen tilbyder andre luftfartsuddannelser efter aftale 

B+I dag- og aftenkursus starter i København og Billund 7. august 1995 

D dag- og aftenkursus starter i København 18. september. D aftenkursus i Billund 14. august 1995 

Flyveinstruktør-kursus, København, start 9. oktober 1995 
FAA Konvertering? - få dansk B+I teori i DK inden uddannelsen i USA 

Ring eller skriv efter uddannelsesprogram for 19951 

Luftfartsskolen BLL: Ellehammers Alle, 7190 Billund, tlf. 75 33 23 88, telefax 75 33 29 01 
Luftfartsskolen CPH: Hermodsgade 28, 2200 København N, tlf. 31 817566, telefax 31 81 71 87 
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KORT 
SAGT 

Af Wilhelm Wi/lersted 

Mon ikke de fleste af os fik et 
flytype-mæssigt, mindre 
chok, da amerikanerne i 1990 
præsenterede det hidtil totalt 
hemmelige Stealth-bombefly 
- Northrop B-2 - for offentlig
heden. 

Her var endelig virkelig en 
"vaskeægte" flyvende vinge i 
ordets bedste betydning. Og 
så oven i købet leveret af 
Northrop-fabrikken, hvis legen
dariske grundlægger, Jack 
Northrop, i fyrrene var så op
taget af netop flyvende vinger, 
at den lige så undrende om
verden den gang kunne være 
vidne til at se hans enorme 
XB-35 gå i luften i juni 1946. 

Northrops avancerede kon
struktion var drevet af fire 
stempelmotorer med modro
terende propeller anbragt i 
bagkanten af vingen. Moto
rkraften var desværre ikke til
strækkelig stor, så man måtte 
supplere den med to jetmoto
rer placeret i pods under vin
gen. 

Men heller ikke det var nok, 
så Northrop-folkene konstru
erede derfor en ren jet-version 
af deres flyvende vinge, nem
lig YB-49 udstyret med otte 

Flyvende vinger 
Flyvende vinger er igen blevet aktuelle både i virkeligheden - altså 
som fuld-format fly i skala 1: 1 - og som model-objekter i diverse større 
eller mindre skalaforhold. En række herlige modeller dukker nu og i 
den nærmeste tid op som plasticsamlesæt i fristende æsker på hyl
derne i hobbyforretningerne. Flyhistorien byder på en hel række spæn
dende flytyper inden for denne specielle kategori, og selv om man set 
fra et mere traditionelt mode/bygger-synspunkt måske måtte synes, 
at en flyvende maskine u d e n krop og haleplan var mindre inspire
rende at få under kniv og limtube end et "rigtigt" og mere normalt 
skabt fly, så er der populært sagt virkelig gods i rækken af de flyvende 
misfostre, som gennem tiderne har optrådt med mere eller mindre suc
ces i flyvningens brogede historie. 

jetmotorer. Prototypen kom i 
luften første gang maj 1950. 

Desværre var Northrops 
flyvende vinger trods alt for 
avancerede konstruktioner, 
så fabrikken løb ind i den en
orme skuffelse, at det ameri
kanske flyvevåbens ordre på 
30 eksemplarer af den kæm
pestore YB-49 blev annulleret, 
og siden blev ideerne om 
store flyvende vinger gemt "til 
bedre tider" . Og de op randt 
altså her i halvfemserne, hvor 
man hos Northrop med den 
avancerede B-2 igen har taget 
handsken op. 

Men også denne flyvende 
vinge er udsat for begræns
ninger og annulleringer af be
stillinger. Dog vil Northrop 8-

2, som i mellemtiden har fået 
navnet "Spirit", inden længe 
komme i aktiv tjeneste i det 
amerikanske flyvevåben. 

Vingerne i samlesæt 

For et par år siden præsente
rede ltaleri en meget flot mo
del i skala 1 :72 af Northrop 
8-2 . 

Det er et fremragende 
samlesæt bestående af kun 
40, men velformede enkelt
dele. Decal-sættet byder til 
gengæld på et sortiment 
bestående af ikke færre end 
40 enkelt-mærker, som skal 
placeres på vingen - og nogle 
af dem er m ege tsmå, men 

så kan man glæde sig over 
en virkelig bamse ti l samlin
gen. - Modellen måler nemlig 
lidt over 70 centimeter i 
spændvidde! 

Nu erderoven i købetgodt 
model-nyt til dem, der har fået 
mod på at bygge Northrops 
første store, flyvende vinger. 

Blandt årets nyheder inden 
for samlesæt er nemlig en 
model i skala 1 :72 af XB-35. 

Overraskelsen kommer fra 
firmaetAMT/ERTL, som blandt 
andet tidligere har udsendt 
gode modeller i den store 1 :72 
skalastørrelse - for eksempel 
Boeing B-50, så vi kan uden 
tvivl glæde os til XB-35 mo
dellen. 

Selv om man byggede Northrops XB-35 flyvende vinge om til 
ren, ottemotoret jet-YB-49, der her ses sammen med en Boeing 

Her bliver den firemotorede Northrop XB-35 eskorteret af en 8-47 Stratojet - afbestilte USAF flyet, og det kom derfor aldrig 
"Black Widow" fra samme fabrik. i aktiv tjeneste. 

36 MAJ 95 

.I 



• 

Desværre foreligger der ik
ke noget eksakt tidspunkt for 
lanceringen på det danske 
marked. 

På legetøjs- og hobby-mes
sen i N0rnberg oplyste man 
på AMT/ERTL standen, at 
modellen af XB-35 vil blive 
præsenteret på markedet i 
USA "i midten af året". 

I øvrigt kommer endnu en 
spændende, amerikansk bom
bemaskine i samlesæt fra 
AMTÆRTL i denne sæson. 

Det er ingen ringere end en 
North Amercan B-70 Valkyrie i 
skala 1 :72. B-70 er ganske vist 
ikke en "rigtig" flyvende vinge, 
men med sine kæmpestore 
delta-vinger kan den alligevel 
godt gøre sig i modelselskabet. 

Tyske eksperimenter 

Af en eller anden mystisk 
årsag har en række plastic
modelfirmaer kastet sig over 
at lancere samlesæt til nogle 
af de flytyper, som tyskerne 
byggede under anden ver
denskrig til Luftwaffe, men 
som afforskellige grunde ikke 
kom i kamp. 

Men set fra et flymæssigt 
synspunkt er der virkelig inte
ressante typer imellem. Og for 
at leve op til den netop omtal
te, aktuelle interesse for fly
vende vinger, er der oven i kø
bet netop fra Revell udsendt 
en model i skala 1 :72 af den 
ensædede jagerbomber Go
tha Go 229, som også havde 
betegnelsen Horten Ho IX. 
Den lille flyvende vinge, kon
strueret af brødrene Walther 

Hvis msn vli vær& p• 
mode/mæsslg forlcsnt 
m~ for eksempel den 
tyske flylndustr/s 
frembringelser under 
anden verdtln•krlg; 
byder Reve/1 ~ -et 
herligt Nm/. .. f til 
Hort«n-/J"1d1'..~ 
avancerede Gotha GQ 
229 flyvende vinge I 
slcsla 1 :'12. 

og Reimar Horten, skulle dri
ves af to Junkers Jumo 004B 
jetmotorer. 

I begyndelsen af marts 
1945 kom den anden pro
totype af den flyvende vinge -
efter hvad det oplyses - på 
en kort prøveflyvning. Under
stellet blev trukket op, og en 
hastighed op omkring 800 
kilometer i timen blev regi
streret, men på vej til land
ing styrtede flyet ned, og på 
grund af det fremrykkede tids
punkt blev typen opgivet. Men 
som model udgør Horten
brødrenes flyvende vinge al
ligevel et særdeles interes
sant fly til samlingen. Forud
en modellen Revell i skala 
1 :72 er samme type iøvrigt 
fornylig blevet udsendtfra Dra
gon i skala 1 :48. 

Det gør til gengæld Northrop B-2, som netop nu er ved at 
komme i brug som det amerikanske flyvevåbens hidtil mest 
avancerede bombemaskine. 

MAJ95 

\VESTWIND 

---, 
D Comprehensive Groundschool D Large odern aircra~ fleet 
0 Part 141 Approved • Vear round ftytng weather 
D FAA Computer Testtng (\. • ·student housing nearby 

Upflying 30/50/70 hrs. - Slngle/Twln. Call for quotatlon. 

In Scandlnavla call: Guy W.nckana - PnntelalledvaJ 58 - DK 2770 Kastrup 
Tel: Evenlng (+451 3151 2731 • Day (+4&) 3315 7374 - Fax: (+45) 3315 5131 

Wh·s·rw/NL) Av1,7r,on At:,7dr.,•111y ~ 
701 W Dccr Valley Rond • Phoen11c, AZ 8'l027 USA - Tcl 00 1 602-582 3373 F<lx c;s2 4396 

.. 
Vi har mere end 30 års erfaring indenfor flysalg 
Altid 50-70 fly på salgslisten. 
Ring for nærmere info. 
Timer kan tilbydes ved indlejning. 

Aut. forhandler for: ~ aerospatiale 
Partenavia ~ general av1a11on 

Copenhagen Aviation Trading A/S 
Københavns Lufthavn Roskilde Tlf. 4239 1114 Fax 4239 1115 
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Sæsonen er startet 
GARMIN GPS, E.W. elektroniske barografer saml markedets bedste håndradio, 
WIN 747. Levering Ira loger. Ring eller fax for information og tilbud . 

38 

Bochmonn, International House, Bella Center, 
2300 København, tlf. 3247 3332, fax 3247 3335 

B+l-teori, kr. 14.500,
D-teori, kr. 11.900,
FLT-bevis kr. 3.800 -
-~- •--~~-'L~ ~ -=a:'.. , . 

US-Certifikatkonverte·ring 
Higl, Level Meterologi 

~et Engine F.undamentals 

Der oprettes løbende kurser. Undervisning 2 x ugentli_gt kl. 19-22. 
Saml spes:ialkurser for A-teori !ør/søndag kl. 9-16. 

Ring for tilmelding/yderligere oplysninger. 

Skolen for civil '® i 
Pilot Uddannelse .:::.r;::,ing•n 

Roskilde Lufthavn - 4000 Roskilde. Tlf.: 42 39 16 30 Fax: 42 40 13 15 

SAS FLIGHT ACADEMV 
og 

SKOLEN FOR LUFTFARTSUDDANNELSERNE 

uddanner 

TRAFI KFL YVERE 
Ring eller skriv efter uddannelsesprogram med nærmere oplysninger 

om optagelsesbetlngelser, uddannelsesforløb, priser etc. 

SLU 

hos: 
JAJ 

FLIGHT ACADEMY TRAFIKFLVVERSKOLEN/ 
DANISH AVIATION COLLEGE 

Lufthavnsvej 48, DK 4000 ROSKILDE 
Tel. +45 46 19 14 88 - Fax +45 46 19 13 12 

Beecll 
Hawker 

Beechcraft Beech 
Scandinavia A/S Hawker 

Bonanza - Baron - King Air - Super King Air - Beechjet 
1900D Airliner - Hawker 800 - Hawker 1000 

1992 Bonanza A36 SIN E-2722 - Bendix/King Silver Crown - IF~ 

1992 Bonanza A36 SIN E-2746 - Bendix/King Silver Crown - IFR 

1980 Super King Air 200 - Cargo Door - Collins Proline 

Kon/ilkt Martin G/amann for fulde specifikationer! 

Solhøjgaardsvej 10 
Københavns Lufthavn Roskilde 
4000 Roskilde 

Telefon: 42 3910 33 
TelefBlC: 42 39 03 21 

Beechcraft Scandinavia /IJS er enefohander for Ray1heon Ain:raft Company i Skandinavien 

Annoncører i dette nummer 

Avia Radio .. .. ................ ........ 2 Capenhagen Aviation Trading .... 37 
Codan .............. ............... ...... 2 West Wind .......... ........................ 37 
Fmli Tech ........... ................... 2 SAS Flight Academy ... .. .. .. .. ... ... . 38 
North West Airservice ........... 6 Sierra Academy of Aeronautics . 38 
KDA .................................... .. . 7 Seandipol ..... .......... ..... ............... 38 
Hangar 5 Air Service .. ......... 10 Skolen for civil pilotuddannelse . 38 
lkaros Fly ............ .............. .. 33 Business Flight Services ........... 39 
Skolen for Luftfarts- Stauning Aero Service .. .......... .. . 39 
uddannelserne .................... 35 Sun Air ....................................... 39 

~ SCANDIPOL 
OVERFLADESPECIALISTER PA FLY, BADE, BILER ETC. 

NU DISTRIBUTØR FOR: ÅERO COSMETICS INC. 
HELT NYT MIWØRIGTIGT KONCEPT I FLY-RENGØRING OG 

BESKYTTELSE MED LANGTIDSVIRKNING AF ALLE 
OVERFLADElf PÅ FLY M.M. 

PLEXUS: SIDSTE NYT I CLEANER MARKEDET. UDEN FOR AL TVIVL 
DET MEST EFFEKTIVE MIDDEL TIL RÅDIGHED I DAG. 

BRUGES SOM RENSER OG BESKYTTER PÅ KLAR OG FARVET PLASTIK, 
VIRKER FANTASTISK PÅ ACRYLRUDER OG VINDUER SAMT ANDET. 

VI ER EXPERTER PA MALING OG KEMI. 
RING ELLER FAX FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER! 

Seandipol, Heboltofl 53, 6950 Ringkøbing, 111. 97 32 32 74 . Fax 97 32 32 74 el. 32 52 01 22 

- We ' II train you . .. 
like we train pilots 
for airlines and 
major helicopter 
operators 

Kawasak1 recently chose Sierra Academy as their helicopter 
pilot training partner. Korean Air selected us to set up and oper 
ate their ab initio pilot training center in the U.S. Fifty other air
lines and aviation operations from throughout the world have 
used our training services. 

We extend the same standards and career training environ
ment to you - and offer additional support serv
ices to help you , as an individual. succeed as a 
professional. 

Let us prove our value to you Phone, fax, ar wr,te for 
FREE COLOR CATALOG deta,hng our services In your 
spec1fIc area af interest - AIRPLANE PILOT ar HELI· 
COPTER PILOT. 

We w1II 1nclude Information on Career Services/Job 
Placement Assistance. J-1 vIsas, College Degree 
options. Housing. and Student Services. 

SIERRA ACADEMY 
OF AERONAUTICS 
CAPT. JØRGEN ANDERSEN PHONE· +45 4879 4525 
SCANDINAVIAN REPRESENTATIVE FAX: +45 4879 8722 
NELLERØDVEJ 22. DK-3200 HELSINGE 

AIRLINE OISPATCHER AND AIRC RAFT MECHAN IC COURSES ALSO AV A ILABLE 



Sun-Air udfører 
alt arbejde på 
Deres Ay. 

Nyt værksted i Aarhus Lufthavn. 
Som noget nyt tilbyder vi samme 
første klasses arbejde i Aarhus som 
i Billund. Vælg selv hvor De vil a"-'!~1111 

modtage Super Sun-Air Service. Cess~na, Mooney 

Lige fra dækskift 
på Cessna 150 til HSI på Garrett 
motorer. Intet job er hverken for 
stort eller for småt. -De ringer, vi springer/li 

Flyle~sing/Flysalg 

Kontakt: Niels Sundberg 

SUN-AIR Billund Værksted 
Tlf. 75 33 16 11 , Fax 75 33 86 18 

SUN-AIR Aarhus Værksted 
nf. 86 36 33 55 , Fax 86 36 33 44 

1/6 part i PA28 
Stationeret på EKSN. 

Pris kr. 17 .000,- . 
Timepris kr. 275,- . 
Tlf. 98 46 92 00 

Er udgifterne til eget fly blevet for store? 

Anpart i fly købes 
Erfaren og omhyggelig pilot (950 I.} 
med I-rating, er interesseret i at købe 
1 /2 eller 1 /3 anpart i velholdt Cessna 
172 (IFR), stationeret i Nordsjælland. 
Tlf. 4817 5481 {tlf. svarer) 

I.I.I z :Ec, a:i 
~ffi cna:: 
c:loØ 

~; 
en~ 
c:,m 

Standard Libelle 
OY-MTX (73) årgang 1971 monteret 
med vand sælges fuldt instrumenteret 
incl. faldskærm, barograf og lukket 
transportvogn. I flot stand. Kr. 99.500,-

Henv. 75 36 73 35, Michael Fjord 
75 50 90 37, Søren Aabo 

Danmarks flotteste L-SPATZ 55 
Vor Spatz bliver ikke luftet, derfor vil vi 
sælge. Totalrenoveret i 1982 og i 
luften i 1983. Sidst fløjet i 1985. 
Totale antal flyvninger 2663 heraf 23 
efter renovering. Totale antal timer 
1525 heraf 21 efter renovering. 
Grundinstrumentere!. Ingen vogn. 
Er at se på Skinderholm Flyveplads. 
Villy Hornskov tlf. 8665 8731 og 
Knud Møller tlf. 9722 0597 

Flymekaniker søges 
med erfaring på fly under 
5.7000 kg. 
Henv. Billet mrk. »Flymekani
ker« til FLYV's annonceafd. 
Jakob Tornvig, Bredgade 27, 
7160 Tørring 

Flyv billigt 
Cessna 150 årg 1967 Motor 
TISO ca. 2200 Flyet TI ca 
4500, D1ttel Com./AP Nav. 
God stand, Kr, 85.000,-. 
Tif. dag 9852 4500 
aft. 9855 5111 . Børge Hosbond 

GRUMMAN AA58 180 HP 
TT 3337 tim. Motor 942 
SMOH, IFR, altid hangar -
Mye udstyr C. 1 Autopilot. 
Meget bra stand. 
Kan lev. nysert. 
N-Tlf. +47 72 41 24 83 (/cve/d) 
Fax +4772 4118 25 
Mobiltlf. +47 94 65 45 74 

Bottlang udg. D 
sælges 

Tlf. 4280 0431 

Til salg 
TAMP/CO CLUB TB 9 VFR 
TT 1300. Leveret Ira Aerospotiole/Socoto 
1991 (se Flyv 8/91 ). Ibrugtage! af nuvæ
rende ejer marts 1992. Motor Lycoming 
0-320, 160 HP. King COM 175 VHF/VOR/ 
LOt King Kr 76 Tronsponder. Alle ehersyn 
på importørens værksted. 
Altid holdt i hangar. Fremstår som fabriksny. 
Nypris i dog med udstyr co. l, l mio. DKK. 
Et ol landets mest eksklusive VFR-ffy. Perfekt 
til skole, foto-, taxi- eller rundflyvning. Mu
lighed for udlejningsohole 300-600 t pr. år 
EKRK. 
Henvendelse til ejeren Hans Jensen. 
TH. 33 11 12 34 (alten 42 37 O 1 75} 

Udlejning fra Grønholt 
PA 28-151 VFR 
AASA VFR 
AASB IFR 
udlejes fra Grønholt. 

Henv. til DOC-AIR 
tlf./fax 4830 0600 

z:æ 
Z ej RD EQUIPMENT 

CESSNA 172 

CESSNA 177RG CARDINAL 
IFR, R-NAV, GPS, motor ca. 1180 
timer, propel O timer SMOH. 
Årgang 1977, 148 KT 7000 ved 
75% ydelse. Sælges/byttes. - ;i Skovvej 40 . 4622 Havdrup 

1962. Moderne IFR-udstyr. Winglevelier. m a,;; Telefax 46 18 68 46 

a:li-4618 69 09 
Slæbekrog. Motor udslidt. 

Tlf. 9714 2383 Tlf. 4280 0431 

Business Flight Services 
-stands for: 
High quality aircraft maintenance 

Modification ~ 
Refurbishment 
Training 

Business Flight Services 
Sindal Airport - DK-9870 Sindal 

Stauning Aero Serv·ice 
-tilbyder alle former for fly-vedligeholdelse, 
incl. struktur- og lærredsreparationer 
samt totalrenoveringer af fly på op til 5700 kg. MTOM. 

Ring 97 36 90 55 og få et prisoverslag eller tilbud ... 

~ SlilUNiNB • 
~~v ilHRD SHRV/Ce 

Telt. +45 98 93 62 22 - Fax +45 98 93 64 93 

Beechcraft Service Center 

Stauning Lufthavn · DK - 8900 Skjern - Tlf. 97 36 90 55 · Fax 97 36 93 04 

God service og fornuftige priser til kvalitetsbevidste f/ye/ere ... 

MAJ95 
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Postbesørget blad 0900 KHC 
.JOt·-ISTRUPI..JE.J 2::::6 .. .JOt·-1 '.:::TRl "iP 

Lær at flyve 
HER ER 
FLYVESKOLERNE 

De anvendte bogstaver betyder uddannelse til: 

::::.500 t..Ji::ERLØS E 

A::privatflyver-certifikat. B=trafikflyvercertifikat af III klasse. D::trafikllyver
certifikat af I klasse. l=instrumentbevis. IFR=instrumentflyvning. 
VFR=sigtflyvning. PFT=periodisk flyvetræning. TWIN=tomotors. 
INT=intemationalt. NAT.=nationalt. nat-VFR=tilladelse til at flyve i mørke. 
FLT =flyvetelefonistbevis.AB-INITIO::fra begyndelsen og frem til trafikflyver
certifikat på twin. INSTRUKTØR:flyveinstruktøruddannelse. OMSKO
LING:typeomskoling 

HOVEDSTADSOMRÅDET 
AIR GATE APS 
Lufthavnsvej 44, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, nr. 46 19 14 22 
Bornholms Lufthavn, Rønne 

Tønder Flyveplads 
6270 Tønder, nr. 74 12 26 55 
Alle cooifii:ater, bannerslæb. 
Speciale: US konverteringer, teori 9 og 10. 
Teori: AINVHF / IVHF / FLT. lndMduel A-teori. 

ALLERØD FL YVESKOLE 
Allerød Flyveplads, 3450 Allerød 
TIi. 4817 7915, Fax 4814 01 48 
A, I, Omskoling, PFT•A, I. Teori A, lnl./Nal VHF. 

CENTER AIR ApS 
HangaNej A4, Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
nr. 46 19 08 01, fax 4619 08 37 
Ringsted Flyveplads 
Odense Lufthavn 
A.B,l,Twin, inslrull1ør. Kunstflyvning, halehjul, omskoling, PFT· 
A,B,I, Tv.in. Nal/1nl·VHF, FLT, IIIOIS8. Teori: A 

COPENHAGEN AIRTAXI AIS 
Københavns Lufthavn Roskilde 
Lufthavnsvej 20, 4000 Roskilcia 
Til.46191114,fax46191115 

A. B, I, Twin AB-INITIO, Instruktør, nat-VFR, Omskoling, PFT-A, B, 
I, Twin.Teori: A. B+I, D, NATnNT-VHF, FLT-bevis. 
Lolland Falster Al,port. 4970 Rø<lly 
nr. 53 90 62 37, fax 53 90 66 12 
A, omskoling, PFT-A. Teori: A. 

DELTA FLY 
H8J19llfVfij E 12, Roskilde Lufthavn 
4000 RcslcAde, tlf. 46 19 07 07, 

A. B, I, Twin VFRnFR, instruktør PFT, omskoling, Teon AINVHF/ 
tVHF. 

HEUKOPTER-5ERVICE AIS 
Lufthavnsvej 32, 4000 Roskilde, tlf. 461915 11 

A. B, AB-lnitio, instruktør, Nal-VFR, omskoling 
jelhe!il!opter, PFT • A,B 

AIS HEUFUGHT DENMARK 
Lufthavnsvej 50 Rosliilde Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf. 4619 00 11 

A og B skoling på helikopter, nal-VFR saml PFT på helikopter, 
omskoling til jelhelikopler incl. jet fundamentalt, simuleret I-træning som 
integreret del af I1)100ram på helikopter. 

JETAIR FLIGHT ACADEMY 
Lulthavnsvej 50, Roskllde Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf. 461915 55 
Fax 4619 16 50 

Praktik: A. B, I, D, Tv.in, Instruktør, Turboprop/Jelskoling. Simulator, AB 
initiosamtPFT 
Teori: A, B/1, D jkoncesslonsbaver B/1 og D: FTS) 
Kommunikation: Nal • VFH, lnl VHF, FLT, 
Morse, Simulator 

SKOLEN FOR CML PILOT UDDANNELSE 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
nr. 46 1916 30, fax 4619 13 15 

Teori: A/1, B/1, D. (koncessionshaver B/1 og D:CAl) 
Desuden kurser i High Level Meteorology, Jel Engine Fundamentals, 
Konverteringskurser i forb.m. udenlandske cet1ifikater, Flyvelelefonisl· 
bevis kurser, BL 9 og 10 teori. Human fllC!Om and limitations, PFT• 
kurser samt alle former for fagkurser. Undervisning primært 
klasseundervisning. Enkel! hold og specialkurser oprettes etter behov. 

SKOLEN FOR LUFTFARTSUDDANNELSERNE (SLU) 
Hermodsgade 28, 2200 København N, 
111.31 817566 
EJetwnmers Alle, 2. sal 
7190 Billund, tlf. 75 33 23 88 

JYLLAND 
BILLUND AIR CENTER 
Box 6, Lufthavnsvej43, 7190 Billund, nr. 75 33 89 07, 
Fax 75 35 39 66 

A, B, I, Twin, AB lnitio, lnslluktør 
PFT, omskolinger, Teori A, Nal/lnt-VHF 
US konverteringer 
Omskoling til bann81SiæMiysiæb 
Basic Aerobatic, Speciale: Uddannelse til søfly 

KARLOG AIR AIS 
Sønderborg Lufthavn 
6400 Sønderborg 
nr. 74 42 22 85, fax 74 42 90 85 

Billund, Ill. 75 35 41 85 
Esbjelg Lufthavn, tlf. 7516 05 85 
Aalhus/Tirstrup, tlf. 86 36 39 85 

A, B, I, Tv.in, Instruktør, Teon A, PFT og 
typeuddannelser, lnt./Nal, VHF, FLT, Morse, Konverteringer 

AIS HEUFUGHT DENMARK 
Lufthavnsvej 35, Billund Lufthavn 
7190 Billund, tlf. 75 33 89 11 
A og B skoling på helikopter, Nat-VFR saml PFT på helikopler, 
omslooling til jelhelil<oplef incl. jet fundamentalt, simuleret 
i-træning som integreret del af I-program på helikopter 

JETAIR FLIGHT ACADEMY 
Lufthavnsvej 35, Billund Lufthavn, 7190 Billund 
nr. 75 35 40 oo, fax 75 35 40 49 

Praktik: A, B, I, D, Tv.in, Instruktør, Turboprop/Jetskoling 
Simulator, AB lnitio semt PFT Teori: A. B/1, D (koncessions• 
haver BIi og D:FTS 
Kommunikation: NAT, -VHF, lnl VHF, FLT. Morse, simulator 

NORTH FL YING AIS 
Aalborg afd.: Aalborg Lufthavn, 
9400Nr. Sundby, TIi, 98173811 
Århus afd.: Århus Lufthavn, 
8560 K~ind. nr. 86 36 34 44 
A, B, I, Tv.in, PFT, nat-PFT, teori A. instruktør 
Turbo Prop Skoling 

FL YVETEORtSKOLEN 
Lufthavnsvej 50 

Teori: B/1, D, FLT, flyveklarerer, flyveinstruktør- og konverteringskurser. SYGOS AIR 
Andre luflfartsuddamelser tilbydes etter aftale ATS·, AFIS· og Vamdrup Flyvepfads, 6580 Vamdrup. 

4000 Roskilde 
nr. 461916 so, Fax 461916 50 
Teori: An, B/1, D. 
Desuden kurser I High Level Meteorology, Jet Engine 
Fundamentals, konverteringskurser fra udenlandske certifikater, 
FLT kurser samt alle fenner for fOlskellige fagkurser tilrettelagt 
specielt i hvert enkel! lilfælde. Alle kurser tilrettelægges stort sel 
over hele landet. 

IKAROS FLY ApS 
Hangaivej A 12, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf.46191010, fax 46 19 05 15 
Teori: A, B/ I+ D gennem Skolen for CMI Piældd. (CPU) 
Skole/PFT: A, B, I, D, lwin, hnboprop, Instruktør, nat-VFR, 
omskoling, simulator, bannerslæb. Speciale: U5-konverteringe. 
Kommunikation: Nat./lnt. VHF og IIIOIS8. FLT gennem Skolen for 
Civil PilolUdd. 

radarkurserm.v. nr. 75 58 34 02 
Tenniner og betingelser som angivet I skolens undervisningsprogram. Skoling lil A samt PFT til A, omskoling alle enmotorede. 

FYN 
BEL AIR 
Odense Lufthavn 34, 5270 Odense N, Ill. 64 89 1612 
Mobil 30 69 7912 
Skolellyvnir,;i til A, B og I samt omskoling og PFT. 
Teori til A saml NATANT-VHF og FLT. 

CENTER AIR 
Odense Lufthavn, flosen\låfden, 5270 Odense N, nr. 65 95 44 44 
A-skoling, A, PFT, 1-molors omskoloirog 

Teori: A, NalJlnl VHF 

TRAINING CENTER WEST 
Karup Lufthavn, 7470 Karup 
nr. 9110 12 66 
Slauning Lullhavn 
6900 Skjern, tlf. 97 36 92 06 
Sleve Lufthavn 
Viborg Flywplads 
Herning Flyveplads 

A, B, I, PFT til alle cert. Twin, instruktør, Teori: A. B+I, D. 
lnl./Nal • VHF, FLT bevis+ laknisk og praktisk 
unde!visning på flere turbo og jel typer. 
(konssessionshaver B/1 og D: FTS) 





Har alle GPS-45/95 faciliteterne. 
I samme størrelse som en mobilradio 

SALG . SERVICE . GARANTI 

AVIA RADI·o A/s 
Hangar 141 
Copenhagen Airport 
DK-2791 Dragør 

Phone: 32 45 08 00 
Telex 31321 
Fax 32 45 73 75 

DESIGN OG 
FREMSTILLING AF 
MEKANISKE 

" SYSTEMER TIL 
FLY-RUM-
OG 

· FORSVARSMARKEDET 

per u.d.sen. CO 
AIRCRAFT INDUSTRY t 

Fabrikvej 1 
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Northrop Grumman F-5E Tiger IV starter (20. april) fra Los Angeles lntematlonal Alrport) for at flyve til Edwards Air Force Base, hvor den skal gennemføre næst 
seks mAneders afprøvning af sin digitale avion/es Installation. U.S. Air Force og Northrop Grumman demonstrer I forening, hvordan moderne avlonlcs kan forlæns 
brugen af ældre F-5 et godt stykke Ind I næste llrhundrede. Næsten l.600 af de over 2.600 F-5, Northrop Grumman byggede, er stådlg I brug. (Foto: Northrop Grumma 
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Forsidefoto: Fly er aflange, og derfor er de fleste fotos af dem på »den forkerte 
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tionerne? Man kan jo bare dreje billedet 9(1'! 
Flyet er det italienske VLA Sky Sparrow (se reportagen fra Aero '95 udstillingen). 
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KORT 
SAGT 

Kastrups 
bedste år 
1994 blev det travleste år i 
Kastrups snart 70-årige histo
rie. Passagertallet blev 14, 1 
mio., en stigning på 9,2% i for
hold til 1993, mens antallet af 
operationer steg med 3, 15% 
til 228.509. 

Nettomsætningen i Køben
havns Lufthavne A/S blev 1,03 
mia. kr., overskuddet efter skat 
179,7 mio. mod 143,9 mio. for 
1993. 

Investeringerne i 1994 be
løb sig til 519 mio. kr., der især 
er gået til nye standpladser i 
Kastrups østområde, nye ga
tes i Finger B og den nye Fin
ger A. 

Antallet af ansatte i 1994 
var 1.170, 34 færre end året 
før. 

SLV vandt 
Statens Luftfartsvæsen (SLV) 
har vundet en EU-licitation om 
den tekniske drift og vedlige
holdelse af radionavigations
hjælpemidler og kommunika
tionsanlæg i Kastrup og Ros
kilde lufthavne. 

Kontrakten trådte i kraft 1 . 
april og gælder fem år. Den 
omfatter ILS-udstyret til sam
menlagt otte baner (localizer, 
glidepath, middle marker, 
outer marker), DME m.v., ca. 
600 mobile enkeltanlæg til 
kommunikation (bærbare ra
dioer, sendestationer i køre
tøjer) og en række stationære 
anlæg, fx samtaleanlægene i 
pultene i kontroltårnene. 

SLV har hidtil forestået drif
ten af kommunikationsanlæ
gene. 

De landmobile anlæg blev 
i en periode blev vedligeholdt 
af Storno, og efter en udbuds
runde for tre år siden overtog 
Terma vedligeholdelsen af 
ILS'erne. 

Denne gang ønskede Kø
benhavns Lufthavne tilbud på 
en samlet "pakke". 

Boeing 777 typegodkendt 
11991 foreslog FAA og JAA et tre parts samarbejde med Boeing 
om certificering af Boeing 777, og det har nu ført til at de 
amerikanske og de europæiske luftfartsmyndigheder for første 
gang samtidig har typegodkendt et fly. . 

Godkendelsen gælder Boeing 777 med Pratt & Wh1tney mo
torer, men 777 skal også certificeres med General Electric og 
Rolls-Royce motorer. 

Typegodkendelsesprogrammet påbegyndtes i juni 1994 og 
varer til marts 1996. Det omfatter ni fly, der skal starte 4.800 
gange og flyve 6.700 timer. 

Rolls-Royce Trent 800 fik sin /uftdåb den 29. april, installeret i en 
Boeing 747. 
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Organisations
ændring i SLV 
I efteråret blev det besluttet af 
samle Statens Luftfartsvæ
sens myndigheds- og tilsyns
relaterede sagområder i en af
deling, nemlig Luftfartstilsynet. 
Samtidig fik SLV overført en 
række sagområder fra Tra
fikministeriet. 

Af Luftfarstilsynets nye 
sagområder kan nævnes ad
ministrationen af erhvervs
mæssig luftfart. Det omfatter 
bl.a. udstedelse af landings
og overflyvningstilladelser, ud
færdigelse af store licenser til 
fly over 1 O ton og godkendelse 
af trafikprogrammer for dan
ske selskaber samt fartplans
godkendelse for den interne 
grønlandske trafik. 

Endvidere har Luftfartstil
synet overtaget administratio
nen af luftfartslovens kapitel 
1 o ( erstatningssager og be
stemmelser om forsikrings
summer). 

Også Nationalitets- og ret
tighedsregisteret hører nu un
der Luftfartstilsynet. I det før
ste registreres samtlige civile 
fly i Danmark (undtagen UL), i 
det andet registreres (tinglys
es) rettigheder i dansk-regi
strerede fly. 

Udarbejdelse, gennemfø
relse og vedligeholdelse af den 
danske sikkerhedspolitik for 
civil luftfart til forebyggelse af 
forbrydelser mod luftfartens sik
kerhed er også blevet henlagt 
under Luftfartstilsynet. Des
uden koordinering af tiltag fra 
danske myndigheder og sel
skaber til og fra de internatio
nale organisationer ECAC og 
ICAO. 

500.000 
passagerer 
Maersk Airs rute Billund-Lon
don fejrede for få måneder 
siden 10-års jubilæum, og den 
1 o. april kunne selskabets di
striktschef Djohn Andersen by
de velkommen til passager nr. 
500.000 på ruten. Det var Mads 
Ryder fra Lego, og han fik 
overrakt et gavekort på to re
turbilletter. 

AMRAAM 
i Norge 
Det norske flyvevåben har 
bestilt yderligere 78 AIM-120 
Advanced Medium Range Air
to-Air Missiles (AMRAAM). De 
skal imidlertid anvendes fra 
jorden i det nylig anskaffede 
Norwegian Advanced Sur
face-to Air Missiles System 
(NASAMS). 

De 78 missiler købes gen
nem USAF og indgår i en or
dre til Hughes Aircraft og Ray
theon på 1.060 stk., der blev 
publiceret den 7. marts. Kon
traktsummen er $270 mio. 

Udover Norge får Korea, 
Danmark, Tyr.kiet og United 
Kingdom missiler fra den 
nævnte bestilling. 

Norge har tidligere bestilt 
70 AMRAAM og planlægger 
køb af 180 i 1996. 

Det norske flyvevåben 
overvejer at bruge AMRAAM 
på sine F-16, ligesom den 
norske hær har planer om at 
anskaffe NASAMS batterier 
om AMRAAM missiler. 

14 dages 
varsel 
ESK 730 på FSN Skrydstrup 
har fået ordre på at holde sig 
klar med 12 F-16 til indsats for 
NATO med 14 dages varsel. 

A320 til 
Aero Lloyd 
Det tyske charterselskab Aero 
Lloyd har valgt Airbus A320/ 
321 til erstatning af sin MD 80 
flåde og vil i løbet af fem år, 
begyndende først i 1996, 
anskaffe i alt 16 fly. 

Aero Lloyd køber selv to 
A320 og fire A321 og leaser 
fire A320 og seks A321 fra 
ILFC i Los Angeles. A320 ind
rettes til 17 4 passagerer, A321 
til 212. Alle fly udstyres med 
motorer af typen IAE V2500. 

Airbus har nu 869 faste or
drer fra 41 kunder på A319/ 
320/321. Ca. 500 er allerede i 
drift hos 51 operatører verden 
rundt. 
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F/A-18E/F ve. En sådan virksomhed kan Nyt telefon- I øvrigt 
Hornet 

via en PC med modem taste 
sit transportbehov ind, hvor- nummer FLS Aerospace har modta-

Northrop Grumman aflevere- efter booking-systemet mel- KDA-huset og dermed Flyvs 
get ordre på vedligeholde!-

de den 19. april detfø rste ship- dertilbage med mulige løsnin- ekspedition og abonnements-
se af det engelske charter-

setmidter- og bagkrop til F/A- ger på transportbehovet. afdeling har fået nyt telefon-
selskab Air 200's flåde på 14 

18E/F, den seneste udgave af Kunden kan også straks og telefaxnummer: 
Boeing 757 og fire Airbus 

Hornet. via sin PC se, hvilke flyture der 320. 

Sættet er nu sendt til Mc- udbydes, og hvor der er ledig Telefon-nr. 46 19 08 11 Kastrups skattefri butik, 
Donnell Douglas i St. Louis, kapacitet, ligesom en virksom- Telefax-nr. 46 19 13 16 der hidtil har været forpagtet 
Missouri, der er F/A-18 pro- hed, der har lejet et taxifly til Redaktionens og annonce- af SAS, overtages fra 1. juli 
grammets hovedleverandør. fem personer, men som kun afdelingens numre er ikke æn- af det britiske Alders pie, der 
Northrop, der i sin tid konstru- skal bruge tre af pladserne dret. i forvejen driver skattefri 
erede typen, er vigtigste un- selv, kan udbyde de resteren- butikker i bl.a. Charles de 
derleverandør og har siden de pladser over bookingsyste- Gaulle lufthavnen i Paris og 
programmet startede i 1978 met. Skattilbage i Adelaide i Australien. 
haft en produktionsandel på Bookingsystemet Merkur 

ca. 40%. er blievet udviklet, efter at et Seks kommuner skal betale Terma Elektroniki Lystrup 

Der er ca. 4.000 ansatte direktiv fra EU har gjort det lov- 1 O mio. kr. tilbage til Forsvaret, skal levere luftforsvarsud-

hos Northrop Grumman, der ligt at sælge enkeltsæder i ta- fordi de har opkrævet for styr for 80 mio. kr. til Østrig. 

er involveret i Hornet produk- xafly. meget i ejendomsskat, skriver Udstyret er udviklet i sam-

tionen. Fabrikken har afleveret Kristeligt Dagblad. Det skyl- arbejde med det danske for-

tæt ved 1 ,300 shipsets og des,at Forsvarets Bygnings- svar. 

regner med at produktionen Finger A tjeneste har vundet en sag i ESK 730 fik ny chef den 
fortsætter ind i næste årtusind. den statslige klageinstans 1. februar, majorG.T. Brøds-

Den første komplette F/A- Trafikminister Jan Trøjborg Skyldrådet. gaard (GET). 
18E/F vil blive rullet ud den 19. indviede den 2. maj den nye Skyldrådet finder, at de mi-
september og forventes i Finger A i Kastrup. Den har litære anlæg er vurderet for Atlantic Airways, der dri-

luften i begyndelsen af decem- plads til 1 O fly, hvoraf tre til højt. Det gælder specielt Fly- ver flyverute Færøerne-Kø-

ber. store fly som Boeing 767. Alle vestation Værløse, og det er benhavn og forestår den 

F-18E er en ensædet, F-18F standpladser har broforbindel- derforVærløse kommune, der interne helikoptertrafik på 

tosædet. I forhold til de nuvæ- se til flyene, og dermed har skal af med broderparten af de Færøerne, skal have ny chef. 

rende C/D udgaver får de stør- Kastrup i alt 35 broer - Frank- 10 mio., nemlig 6,4 mio. Det færøske landsstyre har 

re rækkevidde og lasteevne, furt, der er dobbelt så stor, har afskediget den hidtidige di-

stærkere motorer og mere kun 44, idet den i udstrakt grad rektør Heri Mortensen, men 

avancerede avionics og vå- har busbetjente fjernparke- ønsker ikke at begrunde af-

bensystemer. ringspladser. FLY Bibliotek skedigelsen. 

Fingerens bebyggede are-
Flyvevåbnets Bibliotek er Volvo Aero Engine Serv-

al er ca. 5.000 m2, hvoraf de 
flyttet fra den historiske byg- ice, Bromma, har fået en 

Gennembrud 3.500 er til rådighed for pas-
ning, der i sin tid rummede femårig kontrakt på 200 mio. 

sagereme. Den har kostet 192 
Jonstrup Seminarium og se- SEK om vedligeholdelse af 

for taxa- mio. kr. 
nere Flyvevåbnets Officers- PW4000 motorerne i SAS 

flyvning skole. 14 Boeing 767. Arbejdet er 

Det rykkede i april-maj ind hidtil blevet udført af Swis-

Med et nyudviklet booking- 100 store i nyindrettede lokaler i Jon- sair. 

system har et lille dansk firma Airbusser struplejren og adressen er nu: Maersk Airhar udvidet ru-
sat sig for at revolutionere ten Billund-London med en 
taxa-flyvningen i såvel Dan- Fly nr. 100 fra den fælles pro- Jonstrupvej 240 middagsafgang fredage og 
mark som andre lande. duktionslinje for Airbus A330 Jonstrup søndage, og fra 19. juni bli-

r 
Det nye booking-system, og 340 i Toulouse blev rullet 2750 Ballerup ver der også middagsaf-

som hedder Merkur, gør det ud den 25. april, lidt over to år gang mandage og torsdage. 
muligt at deles med andre om efter at de første fly blev sat i Telefonnumrene er 
taxifly, og derved bliver taxi- drift. Det var en A330 til Chefen 44 89 37 01 FSN Karup har fået ny "le-
flyvning et konkurrencedygtigt Malaysian Airlines. Bogafd. 44 89 37 02 jer": Forsvarets låsetekniske 
alternativ til ruteflyene. A330 og A340 har samme Tidsskriftafd. 44 89 37 03 tjeneste er efter 29 år I Ran-

Bag systemet står firmaet flystel. A330 har to motorer og Telefax 44 89 7111 ders flyttet ind i det gamle 
Raven/Air-lT med hjemsted i er beregnet til regionale og våbenværksted. 
Roskilde Lufthavn, Solhøj- mellemlange ruter, A340 fire Åbningstiderne er uændret: 
gårdsvej 2, tlf. 46 19 15 56. og kan flyve længere end no- Mandag: Lukket MAF-Denmark, Missiona-

Ideen retter sig især mod get andet trafikfly. Tirsdag 1000-1530 ry Aviation Fellowships dan-
virksomheder med jævnlige Airbus lndustrie har bestil- Onsdag 1000-1700 ske afdeling, afholder som-
behov for at få transporteret ling fra 36 kunder på i alt 260 Torsdag 1000-1530 merlejr i Stauning den 18. -

I 
passagerer, pakker eller bre- A330/340. Fredag 1000-1400 22.juli. 
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Zum Mitterberg 600 m, bitte! 
På svæveflyveferie i Østrig li 

Af Michael Kristensen 

(Fortsat fra nr. 5) 

Alene over Østrigs sne
klædte bjergtinder. 

Efter en kop kaffe checkede jeg 
at flyvekort, logbog, certifikat, 
kamera og telefonnummer til 
klubben var i orden, og så var 
jeg atter på vej ned mod start
feltet, hvor der nu kun stod et 
enkeltfly, ,,min" ASW-24. 

En sidste briefing af Gert, 
op i flyet, spænde seler, cock
pitcheck, og højdemåleren .... , 
for dælen, hvad gør man nu? 
Pladsen ligger 1.110 moh, og 
der er terrænforskelle overalt. 
Stiller man QFE eller QNH? 

Jeg valgte det sidste, da jeg 
så kunne sammenligne høj
derne på bjergene med flyve
kortet. 

Nu var det så bare at kalde 
op til tårnet og melde, at jeg 
var klar. Slæbeflyet var på vej 
tilbage. Nu kunne jeg atter 
mærke sommerfuglene. Jeg 
varmeget tør i munden, og jeg 
syntes, at der var ulideligt 
varmt i cockpittet. 

Lige nu ville jeg hellere. 
havde siddet i en Twin Astir 
sammen med Gert, og jeg syn
tes ikke jeg kunne huske et 
eneste ord på tysk. 

Nå pyt, - Gert og Willi havde 
sagt, at ASWen var et fint og 
meget harmonisk fly, og jeg 
ville jo også bare holde mig i 
området og ikke flyve ind over 
bjergene. Jeg trøstede også 
mig selv med, at jeg dog måtte 
have lært noget på mine ca. 
500 starter. 

Imedens jeg sad og beroli
gede mig selv, havde jeg ikke 
bemærket, at Robin'en var 
kommet tilbage, og nu stod 
Gert med slæbetovet og spur
gte, om jeg var klar til at koble? 

Koblet og så op med tom
meltotten. 

Medens Robin'en kørte 
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frem og halede tovet tot, for 
tankerne igennem mig. Hvad 
var det nu jeg havde rodet mig 
ind i? - var jeg virkelig moden 
til det her? 

Gert havde fortalt slæbepi
loten, at det varen omskolings
start, så Robin'en fik fuld gas, 
og vi var hurtigt airborne. Jeg 
sad et øjeblik og prøvede at 
finde en egnet mark, hvor jeg 
kunne lande, hvis det blev 
nødvendigt, men hov - hvad 
var nu det? 

Slæbeflyet Uniform Bravo 
svingede ind over bjerget, og 
nu fløj vi hang, begge to! Til 
min store glæde opdagede jeg 
nu, at jeg slappede helt af og 
alt kørte på rygraden - der var 
ingen problemer. 

Det varede ikke længe, før 
Uniform Bravo høfligt meddel
te i radioen, ,,600 m bitte". Alt
så, et ryk i den gule udløser og 
så stigning til ven .... 

Nej, nej, stop, hernede gør 
man det omvendt af i Dan
mark, nemlig - dyk ud til højre, 
og så var jeg for første gang 
alene i Østrigs alper! 

Jeg ville lige lave et par 
sving for ligesom at få føling 
med flyet, før jeg ville flyve ind 
til bjerget igen og forsøge at 
finde hang'en. 

Men hvad er nu dette? Va
riometeret ter sig helt tosset, 
det står helt i top - fast på 5,5 
meter stig pr. sekund. 

Hurtigt check af højdemå
leren. Jo, den siger 1.860 m. 

Jeg fortsætter rundt nogle 
gange, så checker jeg compu
teren, 5,5 m integreret. 

Jo - den er god nok, jeg er 
drejet direkte ind i en 5 m bob
le. 

Jeg fortsætter opad, ime
dens jeg nyder den pragtfulde 
udsigt. Jeg opdager nu, at jeg 
slapper helt af og sidder og 
nynner melodien Flying med 
Nice Uttle Penguins. Jo - livet 
er da pragtfuldt, ikke? 

Nu er der kommet tre, fire 
andre fly i boblen. Jeg prøver 

at flytte mig lidt rundt og eks
perimenterer lidt med forskel
lig krængning og stor er min 
glæde, da jeg opdager, at jeg 
faktisk stiger fra nogle af de 
andre fly. 

Jeg er overrasket over hvor 
harmonisk ASW-24'eren er. 
Hjemme i min klub siger man, 
at noget mere harmonisk end 
en LS4 findes der ikke. Det 
passer ikke! 

Men til gengæld skal ASW'
en flyves med 95 km/t i bob
lerne. Detgårfinthemede, men 
hjemme i Vendsyssel med svag 
termik og snævre boblertror jeg 
næppe det er sagen. 

5,5 meter integreret stig 

Nu bliver det pludselig mælke
hvidt omkring mig. Jeg er op
pe ved basen, 3.390 m siger 
højdemåleren, og jeg flyver 
væk fra skyen. Jeg flyver rundt 
i en halv times tid, imedens jeg 
lærer flyet at kende, studerer 
terrænet og nyder den skøn
ne udsigt. 

Jeg flyver i 3.390 m højde, 
og de højeste bjerge i området 
er ca. 3.000 m, så der er fin 
udsigt. 

Det er bare så flot, bjergene 
er så store og enorme. Jeg su
ger disse billeder til mig - og 
lover mig selv, at det syn vil jeg 
aldrig glemme. Jeg sidder og 
leger med tanken om, hvor 
svært det er at klatre op på bare 
en af disse bjergtoppe og nu 
kan jeg så, udelukkende ved 
hjælp af naturens egen energi, 
flyve over lige så mange af 
dem, som jeg har lyst til. Det er 
bare frihed - ikke? 

Der er indelukkede dale, lod
rette bjergvægge, gletschere 
m.v. overalt, og jeg spekulerer 
på, hvor mange af disse steder, 
der har været mennesker på? 

Neden under mig snorTau
eren autobanen sig gennem 
landskabet, og jeg kan se beg
ge tunneler og betalingsstedet. 
Tankerne går tilbage til da vi 
ankom for en uge siden. Det 
tog ca. 1 time at køre igennem 
passet - nu kan jeg glide over 

det på ca. 15 min., hvilket jeg 
naturligvis må prøve. 

Da jeg er kommet syd for 
passet, er der ikke langt til Mal
tatal (hvor vi camperer) og til 
den storedæmning. Derviljeg 
lige prøve at flyve ned, hvilket 
ikke giver nogen problemer. 

Der er bjerge overalt, små 
søer og veje, som snor sig 
rundt i bjergene. Nogle steder 
kan jeg også se nogle køer, 
der græsser - hvordan er de 
kommet helt herop? 

Der bliver færre og færre 
. CU'er pga. det lavtryk som 

hastigt kommer nærmere, og 
ind imellem ser man også et 
lyn og hører torden, der buld
rer imellem bjergene, så jeg 
vender næsen hjemad mod 
Mauterndorf. 

En bommert i topklasse 

Vel hjemme over pladsen igen 
er jeg nu ved at være så dus 
med atflyve i bjergene, at jeg 
vil prøve at flyve hang. Så der
for anflyver jeg Weisseneck og 
arbejder mig langsomt op mod 
toppen. Her er hang'en ikke 
så krattig, kun ca. ½ m/s. 

Def er en fantastisk ople
velse at flyve frem og tilbage 
langs en bjergryg, for så til 
sidst at kunne flyve over top
pen af bjerget i 3.100 m, hvor 
der sidder nogle bjergbestige
re og vinker til mig. 

Alt imedens jeg sidder og 
fryder mig over alt det, laver 
jeg en fatal bommert: Jeg fly
ver over bjergkammen, og nu 
er jeg på den forkerte side af 
bjergryggen! 

Det går nedad med 3-4 m/s, 
og jeg kan ikke komme over 
bjergkammen igen og tilbage 
til stiget. 

Nu er der kun et at gøre; 
jeg drejer 90" væk fra bjerget 
og dykker op på 170 km/t. Da 
jeg er kommet ud midt i dalen, 
kommer jeg igen i neutral luft, 
men nu har jeg sat en masse 
højde til og der er ikke mere 
termik, så jeg må flyve gen
nem dalen via St. Michael og 
hjem til Mautemdorf. 
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Der er meget varmt i det lil
le cockpit lige nu. Jeg bander, 
så der er helt lyst omkring mig, 
og jeg beder til, at jeg ikke må 
til at udelande. 

Hele vejen hjem flyver jeg 
med høje bjerge på begge· 
sider og jeg kan love for, at kor
tet blev læst meget nøje og 
med intens stirren på høj
demåleren. 

Lige så stor og almægtig, 
som jeg følte mig, da jeg for 
en lille time siden fløj over 
bjergtoppene, lige så lille føler 
jeg mig nu, hvor jeg pænt må 
følge gennem de forskellige 
dale for at komme hjem. 

Jeg er glad for, at jeg ikke 
kom afsted i deres KB, for så 
var jeg bestemt ikke kommet 
hjem på egne vinger den dag. 
I ASW-24'eren kommer jeg 
dog hjem til Mautemdorf, men 
kun 600 m over pladsen. 

Jeg begynder nu at trække 
vejret i et mere roligt tempo -
jeg er reddet! 

Jeg flyver over til Mitter
berg. Her er der stadigvæk 
hang, og efter ca. ½ time er 
jeg igen på vej op ad Weisse
neck. Men nu lyder det over 
radioen: Mautemdorf Boden, 
alle Flugzeuge sofort /anden, 
Gewitterl 

Da jeg kommer tilbage til 
pladsen, er banen allerede 
fyldt med fly, og der ligger 
konstant 3-4 fly i landingsrun
den. 

Jeg er bestemt ikke glad 
ved situationen - en fremmed 
flyveplads, indflyvning Ind over 
et bjerg og så ned til en 
medvindslanding på en over
fyldt bane og for tørste gang i 
en ASW-24 - tøjl 

Det var ikke første gang 
den dag, jeg ønskede at have 
siddet i en lwin Astir sammen 
med Gerti Jeg finder et bjerg, 
hvor der er lidt hang og hvor 
jeg kan holde øje med torden
vejret og flyvepladsen samti
dig og bestemmer mig for at 
vente her, til der bliver bedre 
plads dernede. 

Klokken er nu ca. 1830, og 
jeg bestemmer mig for at 
lande. Det tordnerfortsat, men 
det regner endnu ikke. Lan
d ingen forløb fint, og jeg 
rullede som det sld$te fly helt 
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op til hangaren, hvor Gert 
ventede på mig. Vi vaskede 
flyet rent og skubbede det ind 
i hangaren - og så stod reg
nen ned i stænger! Det var 
en meget træt og sulten svæ
veflyver, min kone fik med 
hjem den aften, men også en 
meget lykkelig mand, der hav
de fået nogle helt fantastiske 
svæveflyveoplevelser for livet. 

Jeg måtte derop igen! 

De næste par dage var vejret 
ret dårligt, men om fredagen 
så det så pragtfuldt ud, at jeg 
simpelthen måtte ringe til Villy 
og spørge, om jeg kunne leje 
et fly igen. 

Willi bad mig ringe tilbage 
efter briefingen kl. 0900. Da 
jeg gjorde det, sagde han stolt, 
at han havde ASW-24'ere til 
mig, og han syntes, at jeg 
skulle komme hurtigst muligt, 
for vejret syntes at blive helt 
perfekt i dag. 

Da jeg kom derop, stod der 
igen ca. 35 fly, men Villy og 
Gert havde hejset ASW'en 
ned fra loftet, fyldt vand på og 
kørt den op til startstedet, hvor 
den lå som nr. 6. Det synes 
jeg er en helt utrolig fin servi
ce, som jeg var dem meget 
taknemlig for. 

Vejret udartede sig dog ikke 
helt som forudsagt, men kun
ne bruges. De foreslog, at jeg 
skulle prøve at flyve en 94 km 
trekant via Malta og Schlad
mingen. 

Kl. 1300 lå jeg igen efter 
Robln'en, denne gang med 
fyldte vandtanke og en ud
skrevet opgave. Efter udkob
ling 11 .700 mover Mitterberg 
fandt jeg hurtigt en termikbob
le, og da jeg nåede basis I 
3.200 m, var det bare med at 
komme afsted. 

Sydover til Malta kunne jeg 
flyve over bjergtoppene, og 
der var ingen problemer - en 
ren termlktur. 

På vej nordpå til Schlad
mlngen passerede jeg igen 
Mautemdorf, men nu tyndede 
det ud i termikken. Jeg skulle 
over et fladt stykke bjergmas
siv i ca. 3.000 m højde, så nu 
måtte jeg igen til at flyve hang, 
og jeg valgte derfor at tømme 

vandet ud. Jeg fløj frem og 
tilbage nogle gange og til sidst 
havde jeg højde nok på til at 
kunne glide over det flade 
stykke bjerg. 

Dette var bare øde land
skab. Der var ingen veje, end
sige stier, og landingsmulighe
der - dem var der overhove
det ingen af. Der var mange 
små søer og på de højeste 
bjergtoppe lå der sne. 

Snart dukkede Schladmin
gen op. Jeg kom ud over bjerg
kammen, og der var nu over 
2000 m under mig. 

Jeg fik taget mit vende
punktsfoto over Schladmin
gen og drejede atter sydpå 
hjem til Mauterndorf. 

Da jeg igen skulle krydse 
det flade bjergmassiv, var der 
ingen CU'er, og hang var der 
ikke noget af pga. vindretnin
gen. 

Nu var gode råd dyre, men 
der var heldigvis fortsat termik 
ude I dalen ved Schladmingen, 
så jeg fløj lidt frem og tilbage, 
men kunne ikke vinde højde 
nok til, at jeg turde prøve at 
glide ind til bjergmassivet, hvis 
højde er ca. 3.000 m og så 
også et stykke hen over dette, 
før jeg igen kunne regne med 
hang. 

Imedens jeg sad og tænkte 
på, at det sidste, Willi sagde til 
mig før starten, var, at jeg skul
I~ undgå at lande ude, dan
nedes der pludselig en lille, 
men meget kærkommen CU 
helt henne ved bjergmassivet. 
Jeg fløj derhen, og den gav en 
lille meter pr. sek., og da jeg 
nåede basis, havde jeg højde 
nok til, at jeg kunne glide over 
bjergmassivet og derfra hele 
vejen hjem til Mauterndorf. 

Jeg var reddet! 

Vinkede med viskestykket 

Da jeg bare ville gennemføre op
gaven samt se og prøve så me
get som muligt, benyttede jeg 
igen lejligheden til at flyve ind 
langs en bjergryg og flyve hang. 

Denne gang var højden på 
bjergkæden faldende, så der 
kunne flyves rigtigt hurtigt. Her 
fløj jeg forbi en vejrstation, som 
lå helt ude ved en meget stejl 
bjergvæg. Jeg fløj lidt frem og 
tilbage og kom til sidst helt op 
til denne. Her sad en ældre 
mand og nød en pibe tobak og 
en kop kaffe. 

Da jeg kom op til ham, vin
kede han til mig,.og snart kom 
konen også ud og stod og 
viftede med et viskestykke. En 
sådan oplevelse synes måske 
ikke af så meget på papiret, 
men når man efter flere timer 
har siddet helt alene og fløjet 
rundt i bjergene og nogle 
gange iklse været så stolt over 
situationen, som man kunne 
ønske sig, virkede dette utro
ligt fascinerende på enl 

Efter ca. 3 timer i luften 
havde jeg atter bane 27 i Mau
terndorf ret forude og landede 
igen, fik vasket flyet og skub
bet det på plads i hangaren og 
så var det tid til afregning. 

Alt i alt må det siges at være 
nogle dyre flyvetimer, men jeg 
vil sige, at næsten uanset pri
sen var det at flyve i bjergene 
så stor en oplevelse, at jeg kun 
varmt kan anbefale andre at 
gøre det samme. 

Jeg mener ikke, at det erfar
ligt at flyve i Alperne, men det 
kræver, at man kender sin 
egen formåen og begrænsnin
ger, at man er agtpågivende, 
har sin stedsans og navigation 
i orden - og så er man nødt til 
at kunne lidt tysk. 

7 



·-- ~;~::-

- I "?- .. . ---~-~i.?_ ... -----=... ---

........ __ 

Air UK 
De fleste danskere forbinder 
Stansted med charterflyvning 
til en lufthavn langt ude på 
landet og med et par timers 
buskørsel ind ti London. 

Sådan er det ikke mere. 
Stansted er ganske vist stadig 
en vigtig charterlufthavn, og rej
searrangørerne kører fortsat 
deres passagerer ind til Lon
don med bus ( direkte til hoteller
ne), men lufthavne bruges i 
stigende grad af ruteselskaber, 
og der er hyppige hurtigtog 
(Stansted Express) mellem 
lufthavnen og London , som 
tilfældet er det med Gatwick. 

London Stansted har en 
næsten ny terminal og siges at 
være Londons mest afslappe
de og velfungerende lufthavn -
indcheckning, pas- og sik
kerhedskontrol tager normalt 
ikke mere end 15 minutter. 

Størst i Stansted 

Største bruger af London Stan
sted er det uafhængige briti
ske luftfartsselskab Air UK 
med ca. 1.400 inden- og uden
rigsafgange om ugen. På bare 
fem år har selskabet femdob
let sit passagertal i Stansted 
fra200.000 i 1990til 1.019.758 
i 1994, 36% af lufthavnens 
samlede passagertal. I år reg
ner man med at nå op på 1,3 
mio. Stansted passagerer, 
42% af selskabets budgette
rede totale passagertal. 
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Air UK blev dannet den 1. 
januar 1980 som en sammen
slutning af fire britiske luftfarts
selskaber: Air Anglia, British Is
land Airways, Air West og Air 
wales. 55% af aktiekapitalen 
ejes af British Air Transport Ud, 
der intet har med British Air
ways at gøre (tværtimod), men 
er et holdingselskab. De reste
rende 45% tilhører det hol
landske luftfartsselskab KLM. 

Tredjestørst i UK 

Air UK er nu det tredjestørste 
britiske luftfartsselskab med 
ca. 1.200 ansatte. Flåden er 
på 37 fly: ni Fokker 100, 12 
Bae 146, ni Fokker 50, 6 
Fokker Friendship samt en 
enkelt Shorts 360. 

Det samlede passagertal 
nåede i 1994 op på 2,6 mio., 
en stigning på 19% i forhold til 
året før. Overskuddet før skat 
blev E2,65 mio. 

Det er Air UK's hensigt at ha
ve daglige forbindelser mellem 
London Stansted til alle vigtige 
forretningscentre i Europa. I fjor 
kom København, Milano og 
M0nchen med på nettet, med 
sommerfartplanen i år Madrid 
og Z0rich og selskabet har nu 
ruter mellem London Stansted 
og 14 udenlandske destinatio
ner, Amsterdam, Bruxelles, 
D0sseldorf, Firenze, Frankfurt, 
Hamborg, lnnsbruck, Køben
havn, Madrid, Milano, MOn
chen, Nice, Paris og Z0rich, og 
seks i UK, Aberdeen, Edin
burgh, Glasgow, Guernsey, 
Jersey og Newcastle. 
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Fokker 100, 
indregistreret G-UKFA. 

I februar overtog Air UK 
desuden den rute til Hamborg, 
som hidtil har været betjent af 
EuroDirect. Indtil videre an
vendes ATR42, men på læn
gere sigt vil Air UK benytte eg
ne fly på ruten. 

Tæt samarbejde med KLM 

Naturligt nok har Air UK et tæt 
samarbejde med KLM, og det 
blev intensiveret i 1994, hvor 
man i oktober overtog ruten 
Manchester-Amsterdam, som 
det hollandske selskab hidtil 
selv havde stået for. 

Amsterdams lufthavn Schi
phol ekspederede i fjor mere 
end 700.000 Air UK passage
rer til og fra 1 0 britiske lufthav
ne, 19% flere end i 1993. 40% 
af Air UK's passagerer til 
Schiphol benytter i øvrigt KLM 
til videre transport. 

Air UK er nylig blevet kåret 
som Airline of the Yearfor 1995 
som resultat af den forbruger
undersøgelse, Executive Tra-

vel Magazine og Carlson Wa
gonlit Trave! hvert år gennem
fører blandt forretningsrejsen
de i Storbritannien. Det er før
ste gang denne udmærkelse 
tildeles et selskab, der ikke har 
fast base i London Heathrow. 

Air UK i Danmark 

Ruten mellem London Stan
sted og København åbnede 
for lidt over et år siden, den 
27. marts 1994. Ved årets ud
gang var det samlede passa
gertal 39.000, 18% mere end 
forventet. I år regner man med 
at passagertallet på ruten vil 
stige til 58.000. 

Ruten beflyves med Fokker 
100 og flyvetiden er godt to 
timer. Der er to daglige afgan
ge, fra Stansted kl. 0715 og 
1635, fra København kl. 1045 
og 2005. Lørdag flyves dog 
kun den tidlige forbindelse, 
søndag kun den sene. 

En returbillet uden be
grænsninger koster 4.930 kr., 
men Air UK tilbyder en Busi
ness Special til 2.980 kr., der 
er gyldig max 3 dage/2 nætter, 
men uden krav om weekend
overnatning eller forudbestil
ling. Den kan udstedes åben 
retur, og den refunderes fuldt 
ud, hvis den afbestilles inden 
afrejsen. 

Endelig har man Super Sa
ver til 1.490 kr. og 1.6590 kr. 
Den kan ikke annulleres og be
tinger overnatning lørdag. 

Air UK har kontor på 1.,sal 
i afgangshallen i Kastrup. Te
lefon 32 52 2630 og 32 5232 
11, fax 32 52 27 45. Daglig le
der er salgschef Chris Chri
stensen. 



Flyvebranchens Personale Union 

FLIGHT PERSONNEL UNION (FPU) TILSLUTTET DANSK FUNKTIONÆRFORBUND 

"VED RETI'IDIG OMHU" 

Professionelle piloter er naturligvis organiseret i en professionel faglig organisation, og 
medmindre du flyver i SAS eller Maersk Air hedder denne organisation Flyvebranchens 
Personale Union (FPU), der siden 1970 har samlet luftfartens besætningsmedlemmer. 

Også professionelle piloter kan blive ramt af arbejdsløshed og bør for deres egen skyld, 
og uanset hvor de er beskæftiget, være arbejdsløshedsforsikret i Funktionærernes og Ser
vicefagenes Arbejdsløshedskasse, der qua samarbejdet med FPU har omfattende kend
skab til besætningsmedlemmers specielle arbejdsforhold og problemer. I en A-kasse uden 
special-viden på området kan du muligvis slippe 2 kr. billigere pr. måned, men det er 
næppe det rigtige sted at spare. 

Vordende professionelle piloter bør være opmærksomme på, at de ved rettidig omhu, 
d.v.s. ved at søge optagelse i A-kassen inden 14 dage efter udstedelse af midlertidigt cer
tifikat, vil være dagpengeberettiget 1 måned efter certifikatdatoen, såfremt det ikke lykkes 
dem at finde et job inden da. 

De rigtig durkdrevne, vordende piloter melder sig ind i FPU senest 1 år inden uddannel
sen forventes afsluttet, hvorved de sikrer sig ret til arbejdsløshedsdagpenge straks fra cer
tifikatdatoen. 

Mere detaljerede oplysninger kan indhentes hos adm.chef Kirsten Hedegaard, FPU, tlf. 
3138 46 65. 

Leif Hellqvist 
formandFPU 

Upsalagade 20, 4 th.• 2100 København Ø • Telefon 31 38 46 65 • Fax 35 43 21 04 • Giro S 17 39 30 



DEBAT 
Skal vi ændre vore regler 
for konkurrenceflyvning 

Af dr.techn. Per V. Briiel 

De nuværende regler, som er 
godkendt af FAI, havde sin 
oprindelse i de dagældende 
regler for nordisk mesterskab. 
Det var navnlig svenskerne, 
som var aktive og fik FAI til at 
adoptere disse. 

Disse regler er nu i sin 
struktur over 35 år gamle og 
består af følgende: 

1) udarbejdelse af flyveplan 
2) gennemførelse af navigati

onstur 
3) tre forskellige landinger 

Da det koster en del både 
at organisere en konkurrence 
og at deltage, er sponsorer et 
væsentligt og nødvendigtele
ment. 

Men tiderne ændrer sig og 
sponsering er blevet vanske
ligt på grund af miljøbevidst
heden og fordi flyvning er ble
vet meget dyr på alle punkter. 
Når man derfor prøver på at 
skaffe sponsorer, bliver man 
modtaget med følgende argu
menter: 

1) Vi driver forretning, så bi
drag til jer skal også være 
en fordel for os ved, at vi 
får flere kunder eller good
will. Kan I sandsynliggøre 
det for os? 

2) Vi vil under ingen omstæn
digheder være uvenner 
med nogle af vore kunder. 
Nogle klager over, at I laver 
støj, andre over at I bruger 
benzin til ingen nytle. 

3) Da flyvning er blevet dyr, 
mener mange, at det kun 
erde »rige«, der kan få råd 
til at flyve og så kan de godt 
selv betale. 

Jeg har siddet i DMU's re
præsentantskab og der prøvet 
at bevæge en række firmaer 
til at støtte dansk konkurren
ceflyvning. Resultatet har 
været særdeles nedslående af 
ovennævnte grunde. 

De nuværende regler er 
heller ikke særlig formålsret
tede for vor tid. Nøjagtig navi
gation med kompas og stopur 
er helt gammeldags i forhold 
til moderne navigationsudstyr 
som VOR og GPS. Navnlig 
GPS har alle idag, det er jo 
fantastisk nøjagtigt og uhyre 
billigt. 

Flyveplaner er også blevet 
barnemad med computer og 
navnlig med de vindberegnin
ger, meteorologerne trækker 
ud til os af deres computere i 
dag. Landingerne skal jo la
ves, men de nuværende regler 
favoriserer langsomtgående 
fly med stor motorkraft, som 
fx. Wilgaen. Det er ikke frem
tidens fly. 

Skal konkurrenceflyvningen favorisere fortidens fly som PZL 
Wilga? Foto: Knud Larsen 

Eller skal reglerne tilpasses fremtidens fly som Rutan LongEZ? 

Vi bør lave konkurrencer, 
som vil favorisere de flytyper, 
som vi vil have i fremtiden. 
Typer, som ikke støjer ret 
meget og som er rimeligt 
hurtige og sidst, men ikke 
mindst er meget økonomiske 
i både indkøb og drift. 

Det foreslås, at 

1) Flyveplanerne modernise
res til GPS på basis af de 
tilgængelige meteorologi
ske oplysninger. Desuden 
bør der indgå prøver i in
ternationale love og be
stemmelser. 

2) Navigationsturen ændres 
helt til et økonomiløb, hvor 
benzinforbruget er den væ
sentlige faktor. Dette skal 
naturligvis ske på handi
capbasis, idet temperatur
forskelle har en betydelig 
effekt. I handicapbestem
melsen bør man nok »sny
de« lidt og give lidt ekstra 
til billige og små økonomi
ske fly for at påvirke udvik
lingen. 

3) Landingerne bør også 

Foto: Knud Larsen 

ændres til handicap, så vi 
ikke forhindrer udviklingen 
af hurtige og økonomiske 
fly, som er noget sværere 
at lande med end de lang
somtgående benzinsluge
re. 

Hvis vi ændrer vore konkur
renceregler i denne retning får 
vi følgende fordele: 

1) Vi støtter udviklingen af for
nuftige flytyper, som er 
økonomiske. 

2) Vi får ikke væsentlige støj
problemer. 

3) Vi skal reklamere med 
ovenstående og gøre op
mærksom på, at flyvesport 
af enhver art er med til at 
give unge mennesker en 
særdeles nyttig og udvik
lende fritidsinteresse, som 
vil kunne afholde dem fra 
alkohol- og narkotikamis
brug o.lign 

4) Vi vil kunne få sponsorer til 
vore aktiviteter. 

5) Hvis reglerne ændres, ren
der polakkerne heller ikke 
med alle præmierne. 
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50 år efter: 

Bombningen af Shell-huset 
mindet • og anerkendt af Danmark 
Af VIiiy Schjøtt 

Den 21. marts 1995 kl. 1115 afsløredes et minde 
på She/1-huset for de ni allierede besætnings
med/emmer, der omkom under angrebet på 
Gestapo hovedkvarteret 50 år tidligere i forbin
de/se med Operation Carthage. 

Operation Carthage 

Operationen er sikkert vel
kendt af de fleste. Den hand
lede i store træk om den dan
ske modstandsbevægelses 
gentagne anmodninger om at 
få bombet Gestapo hoved
kvarteret i $heil-huset, idet 
Gestapo var kommet så langt 
i deres efterforskning, at de var 
på nippet til at afsløre hoved-

parten af modstandsbevægel
sens medlemmer i Storkøben
havn. 

En del tilfangetagne mod
standsfolk var anbragt i den 
øverste etage som "bombe
skjold", så operationen skulle 
udføres med yderste præcisi
on, vel vidende, at beliggen
heden i et meget tæt bebygget 
område også ville kunne brin-

ge civilbefolkningen i fare for
uden naturligvis fangerne. 

Risikoen var erkendt, men 
accepteret af modstandsbe
vægelsen, og operationen en
dte da også med at blive en 
succes, idet Gestapos arkiver 
blev tilintegjort. Som sidege
vinst lykkedes det flere af de 
indespærrede modstandsfolk 
at flygte. 

Under indflyvningen mod 
$heil-huset ramte et af bom
beflyene en lysstander og styr
tede ned tæt ved den franske 
skole. Røgfanen fra det bræn
dende fly fik desværre besæt
ningen på et af de efterfølgen
de bombefly til at tro, at den 

franske skole var målet, og 
den blev derfor bombet med 
et tragisk stort antal omkomne 
til følge - fortrinsvis børn. 

Forhistorien til mindet 

Forhistorien til mindet over 
begivenheden startede i 1988, 
hvor John Schou Nielsen og 
Derek Carter, begge med fly-

Operation Carthage. Mosqui
tos fra Royal Air Force bomber 
Gestapo-hovedkvarteret i 
She/1-huset i København. Ma
leri af Terry Fox. 



Mindesmærket for de faldne allierede piloter og navigatø
rer. (Foto: Villy Schjøtt) 

vehistorisk interesse som bag
grund, fra dansk og engelsk 
side hver for sig besluttede sig 
for at indsamle historisk kor
rekte "rådata" for at kunne 
præsentere detaljerede mo
deltableauer og en bogudgi
velse om Operation Carthage. 

Dette skulle blandt andet 
ske for at rette nogle af de 
allerede offentliggjorte skriftli
ge beretninger om operatio
nen, der enten ikke er helt kor
rekte eller har et "digterisk" 
tilsnit hvad angår nogle af 
oplysningerne. 

Det løbende efterforsk
ningsarbejde bragte de to i 
forbindelse med en lang ræk
ke øjenvidner i ind- og udland 
samt ikke mindst flere af de 
deltagende besætningsmed
lemmer fra de 20 Mosquito 
bombefly og de 28 Mustang 
jagerfly, der deltog i operatio
nen. Endvidere med pårø
rende til nogle af de, der ved 
angrebet eller senere. 

Denne indsamling af data 
har bragt en lang række nye 
oplysninger for dagen, der ik-
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ke tidligere har været offent
liggjort eller som på afgørende 
punktet afviger fra hvad, man 
tidligere har anset som histo
riske kendsgerninger. 

Oprettelse af en komite 

Efterforskningen førte til opret
telsen den 22. januar 1994 af 
Komiteen for Royal Air Forces
Shell House Memorial. 

Formålsparagraf 1 lyder: 
"Opførelsen af et minde for de 
i RAF tjenstgørende besæt
ningsmedlemmer, der omkom 
ved angrebet på Shell-huset 
den 21. marts 1945". 

Komiteen består foruden 
John Schou Nielsen og Derek 
Carter af Ove Hermansen, 
Palle Krag og Villy Schjøtt. 

Udgangspunktet var opfø
relsen af en mindemur på en 
bred midterrabat i Nyropsga
de, hvor der i forvejen er bæn
ke og en plakatsøjle, med ud
sigt mod Shell-huset, der efter 
den totale ødelæggelse i 1945 
var blevet genopbygget på 
samme sted i 1950. 

Mindet skulle ses som det 
officielle Danmarks tilkendegi
velse af den offervilje, der var 
til stede fra de allieredes side 
til at hjælpe Danmark. Det 
forekom komiteen at være det 
sidst mulige og gunstige tids
punkt (i anledning af 50 året) 
for atfå rettet op på noget, der 
skulle være sket for længst. 

Københavns kommune var 
blevet kontaktet i 1993 for at 
opnå et muligt forhåndstilsagn 
til gennemførelsen af et sådant 
projekt, hvis der kunne skaffes 
de nødvendige frivillige, pri
vate midler til opførelsen. 

Dette forhåndstilsagn blev 
givet i efteråret 1993, og det 
gav stødet til oprettelsen af 
komiteen, der nu for alvor kun
ne begynde at kontakte en 
lang række offentlige instan
ser og private firmaer, der kun
ne være villige til at yde et bi
drag til en dansk anerkendel
se af de allieredes indsats for 
at hjælpe den danske mod
standsbevægelse på et meget 
kritisk tidspunkt. 

Der viste sig heldigvis en 
bred, men indledningsvis 
desværre ikke overvældende 
stor, interesse i form af de 
nødvendige pengemidler til 
det konstruktionsmæssige 
arbejde. 

Sidst på efteråret 1994 var 
projektet dog nået så langt, at 
det var praktisk gennemførligt, 
både konstruktionsmæssigt 
og den nødvendige højtidelige 
markering, med de indsamle
de midler samt donationer i 
form af naturalieydelser. 

Komiteen blev dog slået 
midlertidigt ud af kurs, da Kø
benhavns kommune først re
ducerede omfanget af sit for
håndstilsagn og senere helt af
slog at lade projektet komme 
til udførelse i henhold til det 
oprindelige forslag. 

Resultatet endte efter flere 
forhandlinger med at blive en 
bronzeafstøbning af et propel
blad samt en bronzemindepla
de med navnene på de ni 
omkomne besætningsmed
lemmer. Begge ting blev an
bragt på selve Shell-husets fa
cade mod Nyropsgade. 

Med substantielle donatio
ner og aktiv hjælp fra bl.a. A/S 

Dansk Shell, Radisson SAS 
Hotel Scandinavia, Air UK, ln
geniø rforen ingen, Eskofot, 
Udenrigsministeriet, For
svarskommandoen, den en
gelske ambassade i Danmark, 
Arkitektfirmaet Vilhelm Lau
ritzen, Københavns kommu
ne, Taastrup Vejskiltefabrik, 
RAF Association København, 
2 Group Officers Association, 
Mosquito Aircrew Association 
og The Danish Club Mel
bourne, Australien lykkedes 
det at kunne invitere det størst 
mulige antal overlevende 
besætningsmedlemmer og 
pårørende til de ni omkomne 
på en uforglemmelig oplevel
se i Danmark. 

Der kom gæster så lang
vejs fra som Australien, og 
Royal Air Force markerede be
givenheden ved at være re
præsenteret ved chefen for 2 
Group, Air Vice Marshal R.H. 
Godall, CBE, AFC. 

Den 21. marts 1995 

Dagens arrangementer star
tede kl. 1000 i den engelske 
kirke, St. Alban's Church ved 
Churchill Parken, hvor Rev. 
Canon David Prosserforestod 
en mindehøjtidelighed. For
uden de direkte involverede 
gæster var der inviteret et stør
re antal indenlandske honora
tiorer, bl.a. ambassadørerne 
fra Australien, England, Israel 
og Norge, ambassadør J. Ør
strøm Møller fra Udenrigsmi
nisteriet, overrabiner Melchior, 
Københavns overborgmester, 
kammerherre Schaumburg 
samt Ole Lipmann, Svend 
Trueisen og Ove Kampmann 
fra modstandsbevægelsen. 

Herefter kørtes til Shell
huset, hvor der indledningsvis 
på komiteens vegne var tale 
af Derek Carter, som overlod 
selve afsløringen af mindepla
den til Ole Lippmann. 

Air Commodore E.B. Sis
more, DSO, DFC, AFC talte på 
vegne af de overlevende 
besætningsmedlemmer, hvor
på der var kransenedlægnin
ger af bl.a. Air Vice Marshall 
Godall, den engelske ambas
sadør H.J. Arbuthnott og ko
miteen. 
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Der var desuden kranse
nedlægning ved mindepladen 
i Shell-husets indgangsparti 
for de modstandsfolk, der 
omkom under operationen, af 
bl.a. Ove Kampmann og Flight 
Lieutenant W.K. Shrimpton, 
DFC, der sammen med Flying 
Officer P.R. Lake, DFC var den 
eneste komplette Mosquito 
besætning, der kunne deltage. 

Ved mindesmærket for den 
franske skole på Frederiks
berg Alle blev der på komite
ens vegne nedlagt en krans 
af Sara og Michelle Carter. 

På Bispebjerg Kirkegård er 
dagen hvert år blevet marke
ret af Flyverhjemmeværnet, 
der i dagens anledning havde 
opstillet en større deling med 
fakler. Her blev de faldne min
det med blomster og kranse 
samt en kort mindehøjtide
lighed af Rev. Presser og en 
smukt blæst Last Post. 

Gæsterne var meget over
raskede og utroligt rørte og 
glade over at få at vide, at de 
faldne hvert år har været hus
ket og mindet fra dansk side. 
Det var en meget følelsesla
det højtidelighed. 

Dagens begivenheder var 
ledsaget af fanevagt af RAF 
Association. 

A/S Dansk Shell var deref
ter vært ved en frokost i Shell
husets øverste etage. Der ik
ke var sparet på noget som 
helst, og gæsterne fik desuden 
en fin udsigt over København. 

De udenlandske gæster 
tog så tilbage til Hotel Scandi
navia for at starte på et signe
ringsarbejde sammen med 
Ole Lippmann. Derek Carter 
havde fået en engelsk kunst
ner, Terry Fox, til at male sin 
opfattelse af angrebet på 
Shell-huset set lidt fra oven, 
og dette maleri var blevet lavet 
som farvetryk. De signerede 
eksemplarer bliver solgt til 
fordel for velgørenhed i Dan
mark. 

Den engelske ambassadør 
H.J. Arbuthnott indbød til for
friskninger og pindemadder i 
sin private bolig i Gentofte kl. 
1800 som start på aftenen. 

De udenlandske gæster, 
nogle få danske og komiteen 
var indbudt til middag af Uden-
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rigsministeriet i Eigtveds Pak
hus kl. 2000. 

Aftenens vært var ambas
sadør Jørgen Ørstrøm Møller, 
der i sin velkomsttale kunne 
forsikre deltagerne om, at de 
bånd, der blev etableret tværs 
over Nordsøen, lever i bedste 
velgående 50 år efter. 

Middagen var et meget 
synligt bevis for gæsterne på, 
at det officielle Danmark i 
allerhøjeste grad anerkender 
de allierede flybesætningers 
indsats under krigen. 

22. marts 

Dagen var tiltænkt som en dag 
med lidt nostalgi, idet en Mus
tang fra Scandinavian Historie 
Flight skulle komme til besig
tigelse og lave en kort flyve
demonstration på Flyvestation 
Værløse. 

Denne del af arrangemen
tet på flyvestationen kunne 
dog desværre ikke gennem
føres, da Mustangen var 
grounded i England, fordi en 
defekt brændstofpumpe ikke 
kunne skaffes i tide fra USA. 

Chefen for flyvestationen, 
Oberst Bundasen og hans 
mandskab havde klargjort en 
hangar på fornemste vis og 
komiteen havde sørget for 
mad med videre til receptio
nen, der også indeholdt fore
visning af autentiske optagel
ser fra de to fotofly, der deltog 
i operationen. Desuden var 
der korte optagelser fra jor
den, der ikke tidligere har væ
ret vist offentligt. 

På hjenvejen til hotellet 
blev ruten lagt således, at man 
fra jorden kunne besigtige 
nogle af de fraflyvningspunk
ter, der blev fulgt efter angre
bet, for at bombeflyene og es
korte jagerne kunne finde 
sammen på hjemvejen mod 
England. 

Om aftenen var der på pri
vat basis arrangeret en mid
dag på Hotel Scandinavia for 
de gæster, der havde planlagt 
hjemrejse til dagen efter samt 
komiteen med ægtefæller. 

Det var så afslutningen på 
et vellykket arrangement, der 
vil blive husket længe, både 
blandt gæsterne og ikke mindst 

komiteen, der nu kan begynde 
at betale regningerne og ende 
med at opløse sig selv - for 
formålsparagraffen er jo op
fyldt! 

Efterskrift 

At det nu er 50 år siden bety
der, at de aktive fra dengang 
alle var over 70 år gamle. Af 
den årsag alene var det på hø
je tid at få samlet så mange 
overlevende som muligt. Gen
synsglæden var iøvrigt over
vældende, især da mange ik
ke havde haft forbindelse til 
hinanden siden krigens slut
ning. 

At tiden betyder noget kan 
bedst illustreres ved, at en af 
deltagerne, Wing Commander 
J.A. Storrar, DSO, DFC, AFC 
døde blot en uge senere i Eng
land. 

Han var et af de rigtige 
.esser" 0agerpilot) med en 
lang række nedskydninger på 

sin rekordliste. Han forfalske
de sin dåbsattest et år bagud 
for at kunne blive optaget i 
RAF, og han var en ud af et 
ikke særligt stort antal, der fløj 
under hele krigen - og overle
vede. 

Efter krigen læste han til 
dyrlæge, og for tre år siden 
overlod han sin praksis til sin 
søn, der nu er sjette familie
generation af dyrlæger sam
me sted. 

Noter: 

AFC = Air Force Cross. 
CBE = Commander af the Or
der of the British Empire. 
DFC = Distinguished Flying 
Cross. 
DSO = Distinguished Service 
Order. 

Signerede plakater til 950,
(inklusive forsendelse) bestil
les hos Airframes Studie, Bou
levarden 1 B, 2800 Lyngby. 

_l_E_k_i--.-A......,V...,f ..... A......-+T• J+-O~l\w-,'--+ 

Leverandør til: 
AIRLINES, GENERAL AVIATION, 

MILITARY, HEl:.IKOPTERE 

Intet er for stort -intet er for småt!! 

Professionalisme, know-how og 
individuel service 

LEki AVlATlOl\,/ + 
Amager Landevej 273, 2770 Kastrup 
Tlf. 31 51 95 50. Fax 31 51 95 51 . SITA: CPHLKCR 
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STRONG RESOLVE 
Kun en orkan kan stoppe Eskadrille 730 
Tekst og billeder seniorsergent N.M. Schaiffel-Nielsen 

Flyvestation Skrydstrup en 
meget tidlig torsdag morgen 
midt i februar. 

Resten af Danmark ligger 
endnu i sengen. Personelletfra 
Eskadrille 730 er mødt på ar
bejde. Klokken syv skal de 
være på Esbjerg havn med 
godt en halv snes køretøjer. På 
kajen står allerede et stort antal 
containere, som var blevet kørt 
til Esbjerg dagen tør. En opera
tion, der tog en del tid, da flere 
de trækkere, der hører til 
MOBLOG (Mobil logistik), bliver 
brugt af Hæren i Kroatien. 

Turen til Esbjerg er præget 
af regn- og tordenbyger. Kraf
tige lyn flænger himlen over 
Sønderjylland. 

Lidt før klokken syv er pre
mierløjtnant Anton Højland og 
hans folk i Esbjerg klar til at 
køre ombord på DFDS's fær
ge »King of Scandinavia«. 

Så enkelt viste det sig ikke 
at være. 
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I stedet blev alle godt 20 
mand budt på morgenkaffe af 
DFDS i færgens 1. klasses 
salon. 

Personalet kiggede en ek
stra gang på de kraftige støv
ler og kampuniformerne. Man 
var vant til større elegance. 

Det tog tid 

Soldatens lod er at vente. 
Den øvelse fik alle rimelig træ
ning i den torsdag morgen. 
Højland havde sagt, at man 
regnede med at lægge fra land 
ved 9-tiden. Det skulle blive 
hen ad middag, før fortøjnin
gerne kunne kastes. King of 
Scandinavia er »ny« i DFDS 
regi og man var meget omhyg
gelig med at få køretøjerne 
surret og »pakket« rigtigt. 

Også miljøet fik sit. En 
herre spurgte Højland: 

- Har du farlige stoffer med? 
Svaret var, at det havde 

han i de mængder, der allere
de var meddelt og godkendt 
af DFDS. Det fik fedt hjælpe. 
Højland måtte ned og vise de 
farlige stoffer frem og så var 
den sag ude af verden. 

I det hele taget gør miljø
bestemmelserne en deploye
ring af en eskadrille til en van
skelig sag i fredstid. 

Lang sejltur 

Nu var det ikke sådan, at fær
gen lagde fra land og sejlede 
direkte til Tronheim. Nej, man 
skulle lige en tur Skagen rundt 
og ned til Kalundborg. Her 
ventede 400 tons materiel fra 
Eskadrille 542. De ville også 
med til Norge for at deltage i 
STRONG RESOLVE (Stærk 
beslutning). 

King of Scandinavia passe
de ikke alt for godt ind i hav
nefaciliteterne i Kalundborg, 
så der gik lidt tid med at kom
me om bord. 

Igen kunne kursen sættes 
nordover. 

»Landgangen« i Tronheim 
forløb glat, og to timer efter 
ankomsten til Ørland hoved
flystatsjon var Eskadrille 542 
operationsklar. 

Chefen for eskadrille 542, 
major P.E. Andersen var til
freds med det job, hans 128 
mand havde udført. 

Gennem luften 
Eskadrille 730 måtte have en 
del af sit materiel fløjet til Ør
land. 

Torsdag var Advanced Par
ty (forkommandoet) med line
teknikere og det tilhørende 
materiel fløjet til Ørland, hvor 

Det er ikke hver dag, at en af 
Eskadrille 542's Fire Units kan 
fotograferes med bjerge i bag
grunden. 

'f':-

Flyvestation Skrydstrup den 
19. februar. Der lastes mate
riel i en C-130. Med millimeters 
nøjagtighed skal paletten pla
ceres på rulleskinneme. Og det 
blev den. 

de gjorde klar til at modtage 
eskadrillens fly. 

Nu var det fredag, og to C-
130 Hercules fly ruller ind i 
Eskadrille 730's eskadrille
område. Alt er pakket på pa
letter klar til at blive lastet i om
bord i de store transportfly. 
Premierløjtnant Schmidt, der 
har haft nogle travle måneder 
med at planlægge den del af 
operationen, har travlt med at 
kontrollere sine lister med det, 
der på gaffeltrucken bliver kørt 
frem til flyet. Gaffeltruckføre
ren er en kunstner på sin om
råde. Han svinger rundt med 
det store køretøj med en præ
cision og elegance, som ville 
han være istand til at brodere 
et vanskeligt mønster på stra
maj med den. 

Det sidste personel, der 
skal med til Ørland, kommer 
ud til flyene. De skal »nyde« 
transporten i verdens bedste 
godsflyver. Her er sædet af 
sejldug og rygstøtten af strop
per og motorlarmen gør flyve
turen til en ganske særlig ople
velse, selv med ørepropper. 

Når de efter et par timers 
flyvning lander på Ørland vil 
eskadrille 730 være fuldtallig. 
Det vil sige 11 O mand, heraf 
17 piloter. De skal flyve de 12 
medbragte F-16 fly, som vi så 
starte, medens materiellet 
blev lastet i C-130'erne. 
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Barsk baggrund 

Eskadrille 730 deltog i STRONG 
RESOLVE som en del af es
kadrillens træning, før den 
bliver meldt klar til deltagelse 
i NATO's lmmediate Reaction 
Force (IRF), på dansk NATO's 
umiddelbare reaktionsstyrke. 

Tilmeldingen har, ifølge 
chefen for Eskadrille 730, 
major G.T. Brødsgaard (GET), 
gyldighed fra den 1. januar 
1996. GET kunne iøvrigt smi
lende fortælle, at han havde 
været chef for eskadrillen i 
længere tid på norsk, end på 
dansk jord. Han tiltrådte nem
lig tjeneste som eskadrillechef 
den 1 . februar. 

Eskadrille 542 er endnu 
ikke tilmeldt I RF. Alligevel blev 
eskadrillen sendt med for at 
drage erfaringer, som vil kunne 
anvendes, hvis Danmark på 
et tidspunkt bliver opfordret til/ 
ønsker at stille en IHAWK
eskadrille til rådighed. 

Masser af fly og skibe 

I øvelsen Strong Resolve 
deltog 288 fly, mellem 100 og 
120 helikoptere samt 120 
skibe og ca. 22.000 soldater. 
Heraf 325 mand fra Flyvevåb
net og Søværnet. På selve Ør
land var der under øvelsen 
stationeret 1.700 nordmænd, 
tyskere og danskere. 

Øvelsen blev ledet af SA
C EU R, NATOs øverstkom
mandere for i Europa og til søs 
af SACLANT, NATOs øverst
kommanderende for Atlanter
havet. Øvelsesområdet gik fra 
Kristianssand i Sydnorge til 
Nordkap, en strækning på ca. 
1.700 km. 

Meningen med øvelsen var 
at styrke medlemslandenes 
evne til at samarbejde under 
multinationale operationer. For 
første gang skulle NATO 
operere med en centralstyret 
logistik, hvilket betød at alle 
forsyninger til og fra Norge 
styredes af NATO. 

Opgaven synes enorm. De 
forskellige landes kommando 
og logistiske systemer skal 
samarbejdes. Læg hertil lan
denes forskellige kultur, for slet 
ikke at nævne sprogforske
Ilene. 
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Vådt, koldt og tørt 

Vejret i Norge i februar og marts 
måned kan være en barsk 
oplevelse. Da vi besøgte de 
to eskadriller et par dage før 
de skulle hjem, kunne GET 
fortælle, at man i to dage ikke 
kunne gennemføre de plan
lagte flyvninger på grund af 
vinden. 

- Det blæste stive 60 knob 
(111 km/t). 

Ellers var GET godt tilfreds 
med øvelsens forløb. Sam
men med ni norske F-16, 12 
tyske Tornadoer og otte Phan
tom jagere, 10-12 helikoptere 
og 2 - 3 AWACS udgjorde 
Eskadrille 730 »Greenlands« 
luftforsvar overfor aggresso
rerne fra »Whiteland«. 

To gange om dagen nåede 
hvert fly fra Eskadrille 730' i 
luften. Det lyder simpelt, men 
med forberedende planlæg
ning, gennemførelse af flyv
ningen og den efterfølgende 
debriefing, løber tidsforbruget 
for en enkelt mission let op i 
fem - seks timer. 

Mange »Kills« 

Eskadrille 542 fik også sit at 
se til. Der var masser af fjen
der at »skyde« på. Major P.E. 
Andersen var tilfreds med 
øvelsens forløb og sagde, at 
enheden havde levet op til de 
tre krav der var stillet, nemlig 
fleksibilitet, mobilitet og multi
nationalitet. 

OberstløjtnantJ. Due, chef 
for HAWK Afdeling øst, lagde 
ikke skjul på sin begejstring 
over støtten hjemmefra: 

-Ingen hjemme var i tvivl 
om, at vi skulle have det bedst 
mulige materiel med herop. Vi 
har også lånt folk fra andre 
eskadriller. På den måde får 
de også en lille kadre, der er 
kendt med multinationale ope
rationer, hvilket er værdifuldt i 
sig selv. 

Om støtten hjemmefra si
ger han videre: 

- Vi havde en radar, der 
brød ned. 

Der gik besked hjem om at 
få en ny og to dage senere var 
den nye operationsklar. 

Generelt lyste det ud af per
sonellet i begge eskadriller: 

En bidende kold vind for henover hovedf/ystasjon Ør/ands flade 
område, hvis farve ledte tanken hen mod noget med ørken. Midt 
i denne »ørken« stod Eskadrille 542's søgeradar. Den havde i 
de sidste næsten tre uger haft travlt med at finde fjender, der 
kom ind over den takkede og sneklædte horisont. 

- Vi skal vise, at vi kan klare 
det her. Der var også nok at 
leve op til. Man skulle samar
bejde med det norske kanon-
1 uftforsvar, som er udrustet 
med L/70 radarstyrede 40 mm 
Bofors kanoner, tyske Roland 
jord-til-luft missiler og tyske 
Patriot jord-til-luft missiler. 

Som oberstløjtnant J. Due 
sagde: - Alt i alt et stærkt 
luftforsvar. 

Gi' mig den! 

Da vi besøgte hovedflystasjon 
Ørland blev turen fra Karup af
brudt af et kort ground stop på 
Flyvestation Ålborg. Der mang
lede nogle reservedele til et F-
16 fly, og dem skulle vi have 
med. Flyverspecialist Thomas 
Jensen, Flyvestation Skryd
strup, var i forvejen læsset godt 
til med pakker, så vi tilbød at 
tage plastikposen med »stum
perne«. 

Et lidt usædvanligt billede af "Forty tit for Fight", med sneklædte 
bjerge i baggrunden. 
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Aldrig så snart var foden sat mændene klarede den sag for 
på norsk jord før flyverspe- os week-enden over. 
cialist Arne lngvertsen for-
søgte at bemægtige sig po-

Trange forhold sen. 
-Hov, hov! Fingrene væk! Både lngvertsen og Pedersen 
Ja men jeg står og skal bru- havde haft en god øvelse. 

ge den spante i en fart. Hvad der havde plaget dem 
-Gi' ham den bare, sagde og alle deres kolleger, var ind-

Thomas Jensen med grin. kvarteringsforholdene. Da 
Væk var lngvertsen med Danmark var blevet tilmeldt 

posen. Vi traf ham senere i 338 øvelsen meget sent, var der 
Skvadrons reparationshangar, udsolgt i kvarterer. Det blev 
hvor han var i fuld gang med at klaret med at leje barakker. 
montere spanten på det cover, Værelserne var 2,2 x 2,8 m. 
hvor ventralfinnen er påmon- Her stod fire køjesenge. Plad-
teret (der følger ingen yderlige- sen var så trang, at skulle man 
re teknisk forklaring). skifte mening, måtte man ud 

Vi fik en snak med flyver- på gangen. Assistent Vera 
specialist Kurt V. Pedersen og Mortensen fra Regnskabskon-
spurgte: toret kunne fortælle, at hun var 

- Hvordan er det gået med kommet til at tage kollegaens 
at holde flyene i luften. støvler på en morgen. Ved 

- Ganske godt, lød svaret. middagstid ønskede kolle-
Blandt andet har vi haft et godt gaen støvlerne tilbage. Altså, 
samarbejde med nordmæn- - Byyyt om! 
dene. Vi fik en lækage pa et De trange forhold gav også 
brandstofrør. Sådan en repa- anledning til ret så megen 
ration kan vi ikke klare her i sygdom. Godt 30 mand nåe-
hangaren, det skal foregå på de at blive syge på de 21 dage 
et specialværksted. Og nord- opholdet varede. Heraf seks 

~)} 
25 års jubilæum = 

25 års erfaring 
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NORTH-WEST AIR SERVICE A/S 
udfører alle former for reparationer og 
vedligeholdelse af fly op til 5700 kg. 

Firmaet er netop JAR-godkendt 
og udfører følgende arbejder P.å fly: 

Reparation og vedligeholdelse. 
Motor overhaul (renuæring) og reparationer. 
Shockloading inspection og korrosionskontrol. 

Komponent overluml og reparationer. 
Pladearbejde (struktur) reparation 

-genopbygning efter skader. 
Støjdæmpning med Gomolzig system. 

Udfører STC på støjdæmpning -faldskærmsdøre 
-slæbekrog og fotohuller. 

North-West Air Service A/S 
Thisted Airport • DK-TT30, Hanstholm 
TIi.: 97 96 53 22 . FAX: 97 96 53 02 

piloter. Det gik efter systemet: 
Nyste en, så nyste alle. Nord-
mændenes infirmeri kunne ik-
ke klare alle de syge danske-
re, så de endte på lazaret hos 
de tyske naboer. 

Det lykkedes os ikke at fin-
de nogen, der var glade for at 
få fjernet enhver form for pri-
vatliv i tre uger. 

Fællesfaciliteterne så som 
vaskemaskiner, badeværel-
ser, opholdsrum og så videre 
så fine ud. 

- Nå det synes du? sagde 
en spørgende, så prøv at kom-
me, når der er 100 mand, der 
skal deles om det hele. 

Mud city 

Hvis danskerne syntes, de 
havde det slemt, så må man 
se på deres naboer, tyskerne. 
De levede i det, der blev døbt 
Mud City (Mudderbyen) af de-
res danske kolleger. Da vi var 
der, var nedbøren hørt op og 
en iskold knastørvind stod ind 
over flyvestationen. Pladderet 
var blevet til et stivnet ælte. I 

~ aps 

FLYUDLEJNING 
AYF AA-1 IFR/GPS 
BSV C172 IFR 
RPJ C172 IFR 
BIU C172 IFR 
BRT PA28-181 IFR 
CJI PA28-181 IFR 
BLU PA28-181 IFR 
BEi C177RG IFR/GPS 
CRC C177RG IFR/GPS 
ENG PA32-SIX IFR 
ASJ BE95 IFR/TWIN 

Rabatordninger eller anale. 

SKOLEFL YVNING 
A, B, I & Twin skoling samt PFT. 

bedste Wild West-stil var der 
anlagt træfortove rundt mel-
lem tyskernes containere. 

Det var en øvelse for mand-
folk. 

Alene længden af tysker-
nes ophold var en barsk sag. 
De første var ankommet den 
4. januar og de sidste skulle 
hjem med udgangen af april. 

Eksamen 

Det hele begyndte sidste år 
med øvelsen JOSVA TRAIN, 
hvor eskadrillen blev pakket 
sammen i containere og blev 
gjort klar til at flytte til et frem-
med land. Denne øvelse blev 
i marts efterfulgt af en øvelse 
på flyvestationen Malmen i 
Sverige, hvor man blandt an-
det demonstrede flystøtte-
konceptet for personel fra den 
nordiske bataillion. 

Deltagelsen i STRONG RE-
SOLVE har så at sige været 
den afsluttende eksamen inden 
eskadrille 730 kan meldes klar 
til at deltage i NATOs lnterna-
tionale reaktionsstyrke. • 

PR. TACHO 495,-
PR. TACHO 625,-
PR. TACHO 625, -
PR. TACHO 625,-
PR. TACHO 790, -
PR. TACHO 790,-
PR. TACHO 790,-
PR. TACHO 845,-
PR. TACHO 845,-
PR. TACHO 1.190,-
PR. AIRB. 1.600,-

Vi er specialister i konvertering af udenlandske certifikater. 
Kom eller ring og få tilrettelagt din uddannelse til en fornuftig pris. 

A-CERTIFIKAT 
Vi kan nu til byde en virkelig fordelagtig pris på A-certifikat: 
Cessna 172 - 999 25 iocl 25% moms pr bloklime 
Prisen er under forudsætning af kontant afregning efter hver flyvning. 

Åbent alle dage mellem 08:00 & 19:00 

IKAROS FLY - ROSKILDE LUFTHAVN - 46191010 
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Go Solar pe vejer mindre end 200 gram, 
altså en fuldstændig ubetyde
lig vægtforøgelse for et svæ
vefly. 

den investering vil du aldrig 
mere have problemer med din 
el-forsyning. 

Af Erik Berg 

Intet er mere frustrerende end 
at flyve rundt i et svævefly, der 
er en formue værd, fyldt med 
kostbar avanceret elektronik, 
og dit 200 kroners batteri så 
pludselig en dag strejker og 
din GPS og el-vario følger 
efter. 

Når du i desperation forsø
ger at få hjælp over radioen, 
opdager du, at også den er 
"gået død". 

Batteristrømsvigt var, hvad 
der hændte for ikke så længe 
siden, da startmotoren på en 
Stemme S1 O gik "clonk-clonk". 
Ikke mere strøm, hvilket med
førte en uønsket og unødven
dig risikofyldt udelanding. 

Løsningen på dit problem 
er et ekstra batteri system med 
flere afbrydere, flere sikringer 
og mere vægt til følge, eller du 
kan Go Solar. Dette har imid
lertid indtil nu ikke været så let. 
Solpaneleme var stive og usmi
dige, når de blev limet på en 
glas- eller aluminiumsplade. 

Et nyt solpanel - japansk 
naturligvis - er just nu kommet 
på markedet. Det er så tyndt 
(0,2 mm) og fleksibelt, at det 
kan fastgøres overalt på dit fly 
enten på vingens bagkant, på 
haleplanet eller på kroppen. 
Det er vandtæt og fastgøres 
med dobbeltklæbende tape og 
forsegles rundt langs kanten 
med almindelig "frysetape". 
Solpanelet er 90 x 230 mm, 
vejer 5 gram og producerer 
3,45 V og 950 mA. Det bety
der, at seks paneler, forbundet 
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i serie, producerer strøm nok 
til alt dit elektroniske udstyr, fx 
GPS 200 mA, el-vario 60 mA 
samt radio på stand-by 40 mA, 
hvis da ikke din radio er af en 
ældre årgang, af typen Colum
bus bragte med til Amerika. Du 
har stadig tilstrækkelig ekstra 
effekt, så du kan oplade dit bat
teri. 

En regulator er nødvendig 
for at holde effekten konstant 
på 13, 75 V, da panelerne 
leverer op til 22,5 V. En sådan 
er udviklet specielt til svævefly. 
Den er meget lille, vejer 50 
gram og giver ikke noget in
ternt spændingstab. En kom
plet installation med typisk 
seks solpaneler, kabler og ta-

Prisen er 250 kr. pr. panel, 
og regulatoren koster 300 kr. , 
dvs. for en komplet installation 
i alt 1 .800 kr. ( excl. moms). For 

Er du interesseret i mere 
information, så tag din telefon 
eller send en fax til 00 46 87 
02 25 55. 

So/af/ex installeret på LS6. 

GPS og navigationsinstrumenter fra Filser Electronic 

LX 4000 + LX 4000E 

Agentur for: 
Cobra transportvogne 

Winter instrumenter 

Fliser Electronic 

Raber Barografer 

Grab Luft und Raumfahrt 

-- LX 5000 

v/ Carsten Thomasen. Resenvej 80, DK-7800 Skive. Tlf. 97 52 23 66. Fax 97 5116 72 
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NYTTIGT FRA KDA-SHOPPEN 
Manualer og tilbehør 
KDA Airfield Manual, med 12 måneders rettelsesservice 
SPAF VFR-Guide Norden, incl. rettelser året ud 
Svenska Flugfelt incl. rettelser året ud 
Pooley's flight Guide United Kingdom & lreland 
Flieger-Taschenkalender 1994/95 
Bøger til undervlsnlngsbrug 
Flyveradiotelefoni, af Frank Belmark, 4. udgave 1991 
Flyvemedicin, af John 0. Hagelsten 
Cockpittet - pilotens arbejdsplads, af Erik Munksø 
Turbulence, fra jeppesen, af Peter f. Lester 
Den Menneskelige Faktor 
Computere, manuelle og elektroniske 
Techstar, Jeppesen (elektronisk) 
Trekanter, vinkelmålere, plottere og linealer 
KDA Målepasser, nem og hurtig at bruge også i luften 
Flyveplanlægn/ngsprogrammer & GPS udstyr 
NAVTOR ver. 3 Flyveplanlægningsprogram 
NAVTOR ver. 3- Flyveplanl. program med ATC flyveplan 
FAST Flyveplanl. program for Windows 
SKYFORCE, Skytracker, kan tilsluttes eksisterende GPS 
Pilottasker, kufferter, omslag m.m. 
Pilottaske, sort kærnelæder m. 2 hanke 
Pilottaske, "SAS" model, sort læder, dobbelt hank 
Jeppesen, SOFT, brun forstærket nylontaske, m. skulderrem 
Jeppesen, aluminiumskuffert m. kodelås 
Taske til "flyets" papierer, kraftig nylon, god lynlås 
Logbogsomslag m. plads til alle pers. papirer & Comp. 
Headset og lntercom 
Telex ProAir 2000E 
Peiter 7003, dynamisk mikrofon & volumenkontrol 
Peiter 7004, electret mikrofon, volumenkontrol 
Peiter Helikopterheadset (Sort) Electret mikr. m. volumen 
Artikler med KDA 's bomærke 
T-Shirt, med det nye KDA logo, dansk ell. engelsk 
Tidsskriftskasseme til FLYV årgange (hvid m. rødt logo). 
Kasketter, 2 modeller i bomuld (Golfmodel/Sixpence) 
Armbl1nds- væg- & bordure m. f/yinstrumentmotiver 
AVOCET VERTECH PILOT armbåndsur m. højdem./var. 
Armbåndsur, vandtæt, læderrem, slebet glas, flyinstrumentmotiv 
Vægur 6 1/2" m. flyinstrumentmot. 
Vægtermometer 6 1/2" (Airspeed indicator) 
Vægur og termometer sammenbygget i konsol 
Vægur 1 O" Mustang, Spitfire eller corsair motiv 
Rejsevækkeur som 3" instrument, bordmodel 
Flyvedragter og anden beklædning 
Flyvedragt, Pilot 2000, grå , 
Flyvedragt, Rally, grå/orange/rød 
Flyvedragt, Siebert, mange lommer, grå eller oliven 
Flyverdragt, Siebert, mange lommer, Orange 
Flyvetrøje, strikmodel i uld, dueblå 
Slips, m. blå motiver, Cessna, svævefly, Piper, ballon, helikopter 
Diverse 
Kuliltetester til montering i flyet, bilen, campingvognen 
Kompas-roser, selvklæbende, 10 stk. 
Pitotrørs beskytter, til Cessna m. fl . 
Fastgørelsessæt, komplet i taske, m. reb og jordspyd 
Stopklodser i letmetal, sammenklappelige, 2 stk. 
Benzintester, universal model 
Solbriller, Randolph Aviattor U.S. model, Flere modeller fra 
Glas til Randolph Aviator solbriller pr. sæt: 
Modelbyggesæt "SUPERWING" (gummimotor model) 
Bordskånere med flyinstrumentmotiver (4 stk.) 
Bordskånere med flyinstrumentmotiver (6 stk.) 
Krus, Keramik, god kvalitet med flyinstrumentmotiv pr. stk. 
Nøglering med flyinstrumentmotiv, 4 forskellige slags 
Skywatch FUN, vindmåler (i lommeformat) 
Kalender, SUPERJET's 

Alle priser er exe/. moms og levering. 

normalpris medlemspris 
720,00 620,00 
480,00 444,00 
440,00 408,00 
264,00 240,00 
180,00 168,00 

236,00 200,00 
120,00 100,00 
236,00 212,00 
192,00 176,00 
324,00 300,00 

596,00 560,00 

80,00 64,00 

716,00 676,00 
1000,00 960,00 

420,00 396,00 
4000,00 

1.196,00 1.076,00 
756,00 716,00 
836,00 796,00 
756,00 716,00 

88,00 76,00 
220,00 212,00 

2.095,00 1.995,00 
1.695,00 1.495,00 
1.695,00 1.495,00 
1.595,00 1.545,00 

72,00 60,00 
24,00 24,00 
28,00 28,00 

996,00 960,00 
328,00 308,00 
215,00 198,40 
215,00 198,40 
416,00 400,00 
180,00 160,00 
180,00 158,40 

420,00 396,00 
340,00 320,00 
720,00 684,00 
520,00 480,00 
220,00 200,00 
132,00 116,00 

12,00 10,00 
35,00 28,00 
90,00 76,00 

650,00 620,00 
180,00 168,00 

80,00 60,00 
516,00 476,00 
208,00 196,00 
120,00 100,00 
75,00 65,00 
90,00 80,00 
48,00 44,00 
20,00 16,00 

375,00 356,00 
90,00 80,00 



Paris Air Show 

Størst i Paris A300-600ST Beluga, en ombygget Airbus til pladskrævende gods. 

For 41. gang er der i år Salon 
de I' Aeronautique et de l'Espa
ce, nok bedre kendt som Paris 
Air Show. 

Udstillingen, der ikke alene 
er verdens ældste flyveudstil
ling, men også den største, va
rer en uge, fra 11. til 18. juni, 
Hverdagene er reserveret for 
fagfolk, men søndag den 11. 
juni og den afsluttende week
end, 17.-18. juni, er der ad
gang for publikum, og det er 
på disse dage, der er de vir
kelig store opvisninger. 

Hvad der kommer af fly, fo
relå ikke ved redaktionens 
slutning - det ved man faktisk 
først, når udstillingen er forbi, 
men der bliver under alle 
omstændigheder masser at se 
på. 

Det er dog næsten 100% 
sikkert, at Airbus lndustrie vil 
vise sin Beluga, en A300-600 
ombygget til transport af 
strukturdele til Airbus og andre 
pladskrævende laster, lige
som Boeing 777 skulle være 
sikker, ligeledes Eurofighter 
2000, Eurocopter EC 135, Ci
tation, McDonnel Douglas C-
17 Globemaster III og Bell-Bo
eing V-22 Osprey. Endvidere 
ventes Rockwell-DASA X-31. 

Men i øvrigt er Paris Air 
Show meget andet end flyve
maskiner. Flyfabrikanterne er 
i absolut mindretal blandt ud
stillerne. Den overvejende del 
af dem fremstiller eller servi
cerer komponenter og tilbe-
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hør, og på det område er Dan
mark talstærkt repræsenteret. 

Alcatel Aerospace Systems, 
der indgår i et multinationalt 
selskab, Alcatel Alsthom, ud
stiller på dettes stand sit spe
ciale, transistorbaserede mi
krostrø mforsyningsanlæg til 
satellitter. 

CRI Space debuterer i Pa
ris og viser bl.a. sine værktøjer 
til udvikling af software til rum
fart, flyveledelse m.v. Endvi
dere præsenterer man sine 
øvrige aktiviteter på rumfarts
området. 

Danish Aerotech præsen
terer sine afdelinger for over
haling af aktuatorer (i samar
bejde med Curtiss Wright) og 
renovering af brændstoftanke. 
Firmaets produktion af varme
vekslere og hydrauliske reser
voirer er også repræsenteret. 

DataF/ight Europe kommer 
med Perform computer syste
met til beregning af startdata 
for passagerfly og med On 
Board Trader til styring af det 
skattefri salg om bord. 

Dynatech udstiller strøm
forsyningsanlæg til computere 
i fly og til avionics. Blandt kun
derne kan nævnes Airbus-fa
milien, JAS 39 og panser
værnshelikopteren Tiger. 

Flightcases International 
kommer med eksempler på si
ne transportbeholdere til luft
fragt. 

Leki Aviation er efter en 
meget kraftig ekspansion de 

sidste par år med i Paris for 
første gang, hvor nogle af fir
maets større distributorships 
vil have en fremtrædende 
plads på standen, bl. a. Air 
Concept (inner panes til flyvin
duer), Chevron (olieprodukter 
til fly, fx hydraulikolie), Concor-

TERMA Elektronik AS 

Pllot-Vehicle-lnterface has firs! . 
priority in our Electronlc Warf,ire,;;,,, 
Management System to-provide: -•. 

W; single point opera~ ol " 
for reduced pilot work-load 

• improved EW situation:, 
awareness indicatlons 

de (batterier) og Sully SPS 
(vinduer). 

Per Udsen fokuser på pro
dukter af egen konstruktion, 
specielt selvforsvarssystemer 
til jager- og transportfly. 

Satairviser ikke specifikke 
produkter, men understreger 
sin globale position som leve
randør af komponenter af 
mange slags. Firmaet præ
senterer sine nye afdelinger i 
Malaysia og Kina, ligesom 
dets Military Division for første 
gang er med på en internatio
nal udstilling. 

Terma Elektronik kommer 
med eksempler på selvbeskyt
telsessystemer til fly, kampfly 
såvel som transportfly, men 
udstiller også SLAR (Side
ways Looking Airborne Ra
dar), der primært henvender 
sig til det civile marked. 

På en fælles stand præsen
terer CRI, Per Udsen og Terma 
den første 1 00% danske satel
lit, Ørsted, der skal opsendes 
medio 1996 og måle jordens 
magnetfelt. 

TERMA Elektronik AS 
4 
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Mii 13D OY-MUX 
En etterlysning 

Erik Holten beder os efterlyse 
ophavsmanden eller i hvert 
fald nærmere oplysninger om 
to fotos af M0 13D OY-MUX, 
hvis sidste indehaver var 
Signe Skafte Møller. Flyet til
hører nu DaSK, Dansk Svæ
veflyvehistorisk Klub og er ved 
at blive restaureret i Silkeborg. 

De to fotos fik Erik Holten 
tilsendt, kort efter at han i 1979 
havde købt flyet af boet efter 
Signe, i en kuvert uden afsen
der og uden følgebrev, og i 
DaSK vil man naturligvis me
get interesseret i at vide, hvor 
og hvornår disse billedererta
get. Er det mon på Vandel? Og 
hvem er personen, der står 
ved flyet? 

Er der nogen, der kan give 
nærmere oplysninger om de 
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to billeder, må man meget 
gerne kontakte Erik Holten på 
tlf. 42 42 01 05. 

Det er meningen, at DaSK 
vil have OY-MUX på vingerne 
igen, men da flyet ved over
tagelsen var i en uhyggelig 
dårlig stand, forstår der et vir
kelig stort arbejde med at få 
det restaureret. Der er i Silke
borg dannet en MUX projekt
gruppe, bestående af fem 
kompetente personer, nemlig 
Henning Sørensen, Jørgen 
Jørgensen, Knud Harbo, Ib 
Sørensen og Jørn-Peter Toft 
Jensen, som er gået i gang 
med det store arbejde at få 
gjort den ene af verdens 
formodentlig to eneste tilba
geværende M0 13D flyveklar 
igen. 

Det sker i 1995 
2-5/6 
9-11/6 
10/6 
10-11/6 
11-18/6 
17-18/6 
18/6 
30/6-2/7 
1-2/7 
1-2/7 
15-16/7 
16/7 
22-23/7 
22-23/7 
27/7-2/8 
30/7 

5/8 
6/8 
9-13/8 
22-27/8 
27/8 
27/8 
2-3/9 
5-8/9 

8-10/9 
9/9 
10/9 
13-17/9 
14/9 
14/9 
17/9 
19-22/9 
27-29/9 
12-16/11 

Barkarby Fly-in (ved Stockholm) 
KZ rallye, Stauning 
Flygvapnets Huvudflygdag, Soderhamn 
Biggin Hill Internat. Air Fair (ved London) 
Paris Air Show 
Memorial Air Show, Roudnice, Tjekkiet 
Midsummer Flying Display, Duxford, England 
PFA Air Rally, Cranfield, England 
Koksidje Air Show, Belgien 
Veteranmilitærflyopvisning, Strasbourg 
Flying Legends Air Show, Duxford, England 
lrish Air Spectacular, Dublin 
International Air Tattoo, Fairford, England 
United States Air and Trade Show, Dayton, Ohio 
EM Fly-In, Oshkosh, Wisconsin 
Sanicole International Airshow, Leopoldsburg, 
Belgien 
Flygvapnet 50 år i Ångelholm 
Landssvæveflyvedag 
Airshow Canada, Abbottsford 
Moscow Aerospace, Moskva 
Flyvningens Dag, Roskilde 
Leicester International Airshow, England 
Militær flyveopvisning, Kleine Brogel, Belgien 
Business & General Aviation Exhibition, North 
Weald, London 
Historische Flugschau Johannisthal, Berlin 
Thisted lufthavns 25-års jubilæumsstævne 
Family Air Show, Duxford, England 
Aerosalon, Prag 
Battle of Britain Air Show, Guernsey, England 
Battle of Britain Air Show, Jersey, England 
Battle of Britain Air Show, Biggin Hill, England 
Helitech, Redhill (ved London) 
National Business Aviation Airshow, Las Vegas, USA 
Dubai Airshow 95 

Supplerende oplysninger modtages meget gerne på tlf. 31 35 
45 00 (hele døgnet - der er telefonsvarer) 

Henning Sørensen i gang med vingen til MUX'en. 
(Foto: Erik Hoften). 
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Organisationsnyt 

KONGELIG DANSK 
AEROKLUB 

Protektor: 
Hans Kongelige Højhed Prinsen 
Præsident: 
Grev Flemming af Rosenborg 
Formand: Aksel C. Nielsen 

Generalsekretariat, bibliotek og 
KDA-service 
Generalsekretær H. N. Knudtzon 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Åbent man.-tor" 09.00-16.00, 
fre. 09.00-14.00 
Første lørdag i måneden 10.00-15.00 
Telefon 46 19 08 11 
Telefax 46 1913 16 
Postgirokonto: 5 02 56 80 

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

Dansk Drageflyver Union 
Dagmar Skov 
Gl. Kirkevej 1, Tiset, 6510 Gram 
Telefon 74 82 20 15 

Dansk Faldskærms Union 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 
Telefon 43 26 26 26, lok 357 

Dansk Kunstflyver Union 
Hangarvej A4, 4000 Roskilde 
Telefon 46 19 08 07 
Formand: Lennart Wahl 
Telefon 38 79 15 09 

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

Dansk Svæveflyver Union 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholtvej 1 O 
7400 Herning 
Telefon 97 14 91 55 
Telefax 97 14 91 08 
Resultatservice: Tlf.: 97 14 93 25 

Dansk UL-Flyver Union 
Hasse Pedersen 
Bålhøj 33 
9700 Brønderslev 
Telefon: 98 81 12 28, 
Fax 98 81 13 92 

Fritflyvnings-Unionen 
Allan Ternholm Jensen 
Bredgade 20,2 Ih, 6900 Skjern 
Telefon 97 35 40 04 

Llnestyrings-Unionen 
Pia Rasmussen 
Almavej 8, 9280 Storvorde 
Telefon 98 31 91 98 

RC Sport Danmark 
Jørgen Larsen 
Borgergade 19, Koldby, 
TT52 Snedsted 
Telefon 97 93 62 61 

Danmarks Flyvemuseum 
Formand: Søren Jakobsen 
Ellehammers Alle 3 
7190 Billund 
Tlf. 75 35 32 22 

FLYV 6195 

Husk alle KDA-medlemmer kan få udstedt rabatkort til AVIS Biludlejning! 

Formand: Dagmar Theilgaard 74 84 82 80 
tlf. arb. 75 518755 

~u- Næstformand: Per Toft 315408 97 

Dansk Motorflyver Union 
Kasserer: Vagn Jensen 86441133 
Sekretær: Erry Knudsen 65 96 53 61 

Adresse: 
Toftlundgårdvej 12. Bestyrelsesmedl.: H. Vagn Hansen 74631311 

Mikkelborg, 6630 Rodding 
Fax 75 51 83 42 

På repræsentantskabsmødet 
i Tirstrup den 2. april blev Erry 
Knudsen valgt ind i bestyrel
sen i stedet for Alfred Rasmus
sen, som ikke ønskede gen
valg. Erry er som Alfred med
lem af Beldringe Flyveklub. 
Sopm suppleanter valgtes Pe
ter Andersen, Tønder Flyve
klub og Ove Dyvad Jørgen
sen, Midtsjællands Motorfly
veklub. 

Bestyrelsen konstituerede 
sig således: 

Dagmar Theilgaard, for
mand, Per Toft, næstformand, 
Vagn Jensen, kasserer, Carl 
Erik Mikkelsen, sekretær. H. 
Vagn Hansen, Erry Knudsen 
og Mogens Thaagaard, alle 
bestyrelsesmedlemmer. Sup
pleanter: Peter Andersen og 
Ove Dyvad Jørgensen. Intern 
revisor blev Søren Jakobsen. 

Internationale relationer: 
Vagn Jensen og Carl Erik Mik
kelsen. FLYV redaktonsud
valg: Knud Larsen. Forret
ningsudvalg: Dagmar Theil
gaard, Vagn Jensen og Carl 
Erik Mikkelsen. Konkurrence
udvalg: Vagn Jensen, Carl Erik 
Mikkelsen og Mogens Thaa
gaard. Luftrumsudvalg: Erry 
Knudsen. Miljøudvalg: Peter 
Andersen og Ove Dyvad Jør
gensen. 

PR-udvalg: H. Vagn Han
sen og Dagmar Theilgaard. 
Rådet for større Flyvesikker
hed: Per Toft. Tur-flyvningsud
valg: Per Toft, Johannes Pe
dersen og Ove Dyvad Jørgen
sen. Uddannelsesudvalg; H. 
Vagn Hansen, Erry Knudsen 
og Mogens Thaagaard. 

Referatet fra repræsentant
skabsmødet sendes direkte til 
klubberne. 

International Ladies Cup 
Eindhoven Airport - Holland 
18.-20.august1995 

Den 19. august 95 afholdes 1. 
International Ladies Cup. 

Carl Erik Mikkelsen 74530918 
Mogens Thaagaard 75 66 58 71 

Formålet er at få flere kvin
der til at deltage i internatio
nale aktiviteter og konkurren
cer. 

Kvindelige piloter såvel 
som kvindelige pilotelever 
med deres instruktør m/k kan 
deltage. 

Man ankommer fredag ef
termiddag og flyver hjem igen 
søndag efter brunch. Lørdag 
er der navigationsflyvning 
med fotos og bedømmelse af 
landinger. 

Pris: fl. 275 for hele arran
gementet incl. 2 nætter på No
votel, mad, festmiddag, bus
transport m.m. samt 25 I AV
GAS pr. deltager. 

Deadline for tilmelding 
31.5. 

Interesseret? da kontakt 
Dagmar snarest (tlf.nr. se oven
for). 

Nyt fra motor
flyveklubberne 

Kongeåens Pilotforening tager 
den 13. juni kl. 1900 på af
tentur til Bobøl, hvor der er fis
ke sø, camping, cafeteria, 
legeplads m.m. samt naturlig
vis en landingsbane. Og så lig
ger den ikke længere væk end 
at UL-flyene kan være med. 
Set. Hans aften tændes grillen 
ved 19-tiden. Medbring selv 
hvad du vil spise, drikkevarer 
kan købes. Inden VFR-tidens 
udløb flyver vi tur langs Kol
ding Fjord, langs Lillebælt til 
Hejlsminde og tilbage til Vam
drup. Den 27. juni kl. 1900 er 
der navigationstur med fotos 
og det hele! UL-fly kan også 
deltage. 

Randers Flyveklub havde 
den 1. april standerhejsning 
og indvielse af klubhusets nye 
køkken ved chefkok Søren. 
Klubben havde i april besøg 
af 3 helikoptere fra Hærens 

Flyvetjeneste i Vandel. De 
deltog i en stor militærøvelse i 
midtjylland. Flyveklubben lag
de lokaler til den 16 mands 
store styrke. Forberedelserne 
til det årlige flyvestævne den 
17. august skrider godt frem. 
Klubmedlem og -revisor Vagn 
Jensen er blevet valgt til KDA's 
bestyrelse. I lighed med tidli
gere år vil klubhuset være be
mandet alle søndage fra maj 
til september. Der er frisk kaffe 
på kanden mellem kl. 11 og 
15. 

Herning Motorflyveklub har 
startet sæsonen med god 
gang i skoleflyvningen, både 
motor- og UL-fly. Cafeteriet på 
pladsen har fået en god start, 
og vi vil anbefale andre at lade 
søndagsturen gå til Herning. 
Fredag den 23. juni er der 
kæmpe Set. Hansfest med alt 
hvad dertil hører. Vi har travlt 
med at arrangere VM i Rally
flyvning, så antallet af andre 
aktiviteter er desværre be
grænset. 

Roskilde Flyveklub har 
deltaget i et arrangement, som 
ellers ikke direkte har så 
meget med flyvning at gøre, 
men hvor fly alligevel indgår 
som et element. Et sådant ar
rangement var totalteatret 
Aldrig mere en 9. april, som 
blev afholdt den 4. maj i Kirke 
Såby, vest for Roskilde i an
ledningen af 50-årsdagen for 
Danmarks Befrielse. Her var 
Hjemmeværnet, Røde Kors, 
4H, FDF, KFUK mfl. gået sam
men om et udendørs teater
stykke, som foregik fem steder 
rundt omkring i byen, Første 
del hed Besættelsen, Her 
deltog Roskilde Flyveklub med 
fire maskiner, idet vi havde 
den tvivlsomme øre at agere 
tyskere, der smed de kendt 
Oprop-flyveblade ud. Til dem, 
der ikke har prøvet at smide 
flyveblade ud (hvilket kræver 
en tilladelse fra Statens Luft
fartsvæsen) kan det oplyses, 
at det faktisk ikke er helt let at 
ramme et forudbestemt sted 
nede på jorden - flyveblade 
svæver utroligt længe og 
langt. 
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Unions
håndbogen 
Gældende indholdsfortegnel
se (Gr 101) nr. 1/1995 af 
31.3.1995 

Unions
meddelelser: 
nr 22 af 31. 03. 1995 vedr. 
Unionshåndbogrettelser nr 1 / 
1995. Bilag: diverse grupper 

nr 23 af 06.04. 1995 vedr. PR
kampagne over for danske 
sportsjournalister 
Bilag: Sportsjournalisterne 
skal ud at prøve svæveflyv
ning (skema) 

Seminar om 
uddannelseshjælpemidler 
til S-teoriundervisningen 
S-teoriudvalget har i nogle år 
arbejdet med en ide om at op
bygge en bank af uddannel
seshjælpemidler, der dækker 
de fem fag i S-teorien. Den 
nye eller usikre instruktør, der 
skal starte undervisning i et S
teorifag skal fra denne bank 
have mulighed for at rekvirere 
kopier af disse hjælpemidler 
ved henvendelse til unions
kontoret. 

For at opbygge banken vil 
S-teoriudvalget trække på den 
erfaring, der er rundt om i klub
berne. Udvalget vil derfor rette 
henvendelse til klubbernes ud
dannelsesansvarlige for at 
samle nogle af landets bedste 
lærere/instruktører i de enkelte 

Nye numre 
Med virkning fra den 2. maj 
1995 har KDA-huset fået nye 
telefon- og faxnumre: 
Telefonnr.: 46 19 08 11 
Faxnr. : 46 19 13 16 

B 

Regel og gebyr - vanvid? 
Man kan som svæveflyver blive præsenteret for følgende gebyrer: 

Engangsgebyrer: S-teoriprøve ....................................... 185 kr 
S-certifikat udstedelsesgebyr ............ 355 kr 
VHF-certifikat udstedelsesgebyr ....... 355 kr 
VHF-telefonistprøve .......................... 705 kr 
Luftdygtighedsbevis udstedelse ........ 605 kr 
Registreringsbevis udstedelse ....... 1485 kr 
Første lægeerklæring ................ ca. 1400 kr 
Fornyelse af EKG ................... .. ...... ? 
Transportvogne synsafgift ................. 350 kr 
Gebyr nummerplade .......................... 400 kr 
Gebyr erstatsningscertifikat .............. 355 kr 
Gebyr for nyt billed i certifikat ............ 355 kr 

Årlige gebyrer: Gebyr S-certifikat... ............................ 175 kr 
Sportslicens ... ...................................... 60 kr 
Lægeerklæring .......... .................. ca. 400 kr 
Telestyrelsen Radio afgift .................. 240 kr 
Vægtafgift Transportvogne ................ 101 kr 
Lovpligtig arlig ansvarsforsik ............ .406 kr 
Kontingent GF-forsikringsklub ........... 11 O kr 
Ompakning faldskærme .................... 300 kr 
Kalibrering af Barograf ...................... 100 kr 

Udover de her nævnte ge
byrer, betaler vi et ikke ringe 
beløb i 25 % moms på de fle
ste materialer til fly, jord, byg
ninger (varmeudgifter), wire, 
wirehenter, traktor m.v. 

Vores klub alene betaler til 
Dansk Svæveflyver Union og 
KDA udover de nævnte beløb 
ca 40.000 kr. årligt i kontin
gent. 

Nu kan man jo godt trække 
på skuldrene over alle disse 
afgifter, og for hver enkelt afgift 
kan der garanteret findes man
ge gode forklaringer, men prøv 
engang at se på antallet af af
gifter (der er over 20), og 
spørg jer selv om I tror, vi far 
mange svæveflyvere i fremti
den, eller stagnationen vil for
sætte. 

Jeg er ikke kun kritisk over
for SLV, men også tildels over
for Dansk Svæverflyver Un
ion. Som eksempel kan næv
nes årligt syn af nogle svæve
fly, hvor SLV kun forlanger syn 
hvert tredie år, men D.Sv.U på 
trods af kritik fastholder helt 
unødvendigt, at alle fly skal 
synes hver år. Man glemmer 
helt alle de timer materielkon
trollanter hver år skal bruge på 
at udfylde diverse blanketter, 
hvor vi kunne nøjes med f.eks. 
en underskrift i logbogen og så 

.kun hele papirkrigen hver tre-

die år. Det er jo ikke uden grund 
at Unionshåndbogen fra at 
være et halvfyldt A4 ringbind 
nu er delt i 2 ringbind. 

Jeg ved godt, at D.Sv.U. i 
det store hele gør et flot stykke 
arbejde, men det er på tide, at 
der sker forenklinger både i 
gebyrer og regler, ellers tror 
jeg desværre, at det bliver 
svært at fastholde den klub
struktur, hvor frivillige udfører 
al arbejdet i klubberne uløn
net. Hvis den nuværende ten
dens med nye regler og afgif
ter med jævne mellemrum 
fortsætter, tror jeg, der er fare 
for, at klubstrukturen bryder 
sammen. 

Vi bliver herefter nødt til at 
ansætte personale i klubber
ne, det vil blive umuligt for os 
amatører at overse alle regler
ne, skal vi forvente om 10 år 
at have 4 bind med Unions
håndbøger og 5 forskellige af
gifter? 

Hvis vi bliver nødt til at an
sætte personale, vil det blive 
meget dyrere at svæveflyve, 
det vil helt sikkert føre til en 
væsentlig nedgang, måske en 
halvering af svæveflyvningen 
i Danmark. 

Det vil blive en boomerang 
for SLV og D.Sv.U., for det er 
trods alt begrænset, hvor tit og 
hvor meget man kan klippe de 

sidste få får. Sporene fra A
piloterne burde skræmme. 

Vi bør have et udvalg af 
uafhængige, som hele tiden 
arbejder med en forenkling af 
regler og gebyrer, og der bur
de ikke indføres nye regler 
eller gebyrer, før udvalget hav
de sagt god for det. PS: Sidste 
nye skud på stammen af 
regler er et krav om, at der fra 
1996 skal indføres et nyt fag i 
S-teoriundervisningen: En 
form for psykologi/pædagogik 
hvor målet er, at finde ud af om 
svæveflyveeleven egner sig 
som pilot. SLV har lagt ud med 
et krav om min. 5 timers un
dervisning, det glade vanvid. 

Kaj H. Pedersen, Vestjysk 
Svæveflyveklub 

Kære Kaj 
Vi kan ikke blive uenige om, 
at der er mange omkostninger 
forbundet med at være svæ
veflyver. 

Men på den måde du næv
ne de forskellige gebyrer og 
afgifter, giver du et helt forkert 
billede af, hvilket omfang om
kostningerne belaster hver af os: 

Årligt til Dansk Svæveflyver 
Union og KDA: 

Kontingent DSvU 409 kr. 
Kontingent KDA 43 kr. 
Betaling for 12 numre af 

FLYV 216 kr. 
Det er, hvad man skal betale. 
Desuden betaler nogle: 
Sportlicens (hvilket de fær

reste har 60 kr. 
En gang i din svæveflyver

tilværelse betaler du for 
S-teoriprøve 185 kr. 
Hvis du deltager i konkur

rencer, kurser og seminarer, 
betaler du også herfor. 

Årligt til myndigheder m.fl.: 
Fornyelse af lægeattest 

(hvert andet år, hvis man er 
under 40 år.) Betalingen vari
erer meget fra helt gratis til 
nævnte ca. 400 kr. 

Årsgebyr til SLV, hvis man 
har certifikat 175 kr. 

En gang i din svæveflyver
tilværelse betaler du for 

Første lægeerklæring indtil 
ca. 1400 kr. 

Udstedelse S-certifikat 355 
kr. 

VHF-prøve og udstedelse 
1060 kr. 
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Vi kan let blive enige om, 
at specielt gebyrerne i forbin
delse med lægeundersøgel
ser er meget høje, men det 
hænger sammen med, at man 
stiller urimelige krav til under
søgelsernes omfang. 

Resten af de gebyrer, du 
nævner, betales, hvis du har 
eget fly, og det er ikke rimeligt 
at give udenforstående indtryk 
af, at det er omkostninger, 
man generelt betaler. Du næv
ner desuden bl.a. gebyrer for 
erstatningscertifikater. Det er 
vist meget få, der har prøvet 
at skulle have udstedt et 
sådan. 

Et andet af "anklagepunk
terne" i dit indlæg er kravet om 
årligt syn af svævefly: 

Det er korrekt, at BL 1-12 
kun forlanger syn hvert 3 år, 
men samtidig kræver BL 1-1 
tilsyn efter 1 år. Det er rigtigt. 
Materielkontrollanten skal kun 
skrive for "årligt syn" hver tred
je år, men der er under forud
sætning af, at det er en flyme
kaniker med flymekanikersta
tus på typen, der udfører tilsy
net og at der er udfærdiget en 
vedligeholdelseskontrakt med 
dennes virksomhed. 

Vi har altså valget mellem 
at anvende professionelle 
flyværksteder med syn hvert 
tredje år og betale for det eller 
lade vore egne folk, M-kontrol
lanteme, udføre det og så gen
nemføre syn hvert år. 

Eneste forskel mellem at 
lave 3 årligt syn og 1 årligt syn 
er udfyldelse af synsblanket
ten, og det er, hvis der er orden 
i papirerne ikke særligt omfat
tende. Man skal i den forbin
delse huske, at de årlige efter
syn ved brug af 3-årlige syn 
også skal rapporteres, lige
som vedligeholdelsesattesten 
mindst en gang om året skal 
være udarbejdet af en M
kontrollant. 

Materialeudvalget har på 
grund af ovenanførte valgt at 
bibeholde de årlige syn. 

Lad mig til slut nævne, at 
langt det mindste i Unions
håndbogen er regler. Unions
håndbogen har udover disse 
regler en masse sider, der er 
vejledninger for klubberne og 
medlemmerne. Vi kunne væl
ge at sortere disse vejlednin
ger fra, men vi har fundet det 
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praktisk at samle alt i et sam
menhængende værk. 

Vi er fra bestyrelsens side 
meget opmærksomme på i vi
dest muligt omfang at forenkle 
regler og normer, men i mange 
tilfælde støder vi mod krav, der 
stilles udefra. Et eksempel er 
det nye krav om, at der skal 
uddannes i psykologi/pæda
gogik ved S-teoriundervisnin
gen. Hvem der har fostret den
ne sindsyge ide vides ikke, 
men jeg tror ikke du finder no
gen i SLV, der vil tage vil tage 
ansvaret. Det er formodentlig 
et internationalt krav, man er 
nødt til at følge. 

Med venlig hilsen 

Bent Holgersen 
formand for Dansk 
Svæveflyver Union. 

Nyt fra svæve
flyveklubberne 

Øst-sjæl/ands Flyveklub har 
haft en forrygende sæson
start. I april måned blev der flø
jet 600 starter og et stort antal 
strækkilometer. Ved DM del
tager 8 af klubbens piloter, og 
de vil arbejde hårdt på at 
klubben får en Danmarksmes
ter for 3. år i træk. 

Efter oprensning af åen 
langs flyvepladsen er pladsen 
nu for første gang i lang tid helt 
tør. 

Klubben har nu i henhold til 
generalforsamlingsbeslut
ningen bestilt en fabriksny Dis
cus til levering til sæsonstart 
1996. 

ØSF deltager i Røn nede og 
Fakse Kulturfestival ved at 
holde åbent hus med passa
gerflyvning fredag den 26. 
maj. 

Skal du landet rundt 
så brug 

KDA Alrfield Manual 

~~ 
SERVIC~ .,.. 

46 19 08 11 

KALENDER 

2-5/6 
9-11/6 
10/6 
16-18/6 
30/6-9{7 

DMU-pinsetur til Bornholm og Gdansk. 
KZ- og veteranflystævne, Stauning. 
Norsk Mesterskab, Eggermoen. 
Mikrofly-træf og EAA, Fyresdal, Norge 
KZ- og veteranflyklubbens sommertur til 
Sydtyskland (mere info: tlf. 86241704) 
NM i præcisionsflyvning? Sverige 1{7 

1-5{7 26. International Air Rally ol Malta (mere info 
hos Dagmar) 
VM i rallyflyvning, Herning 
Air-BP Rally, Aars Flyveplads 

23-30{7 
11-12/8 
18-20/8 
20-27/8 
27/8 
1-3/9 

International Ladies Cup, Eindhoven, Holland 
EM I præcisionsflyvning, Polen 
Flyvningens Dag, Roskilde Lufthavn 
Air Rally lnt. des Vendanges, Luxembourg -
Perpignan - Carcassonne 

2-3/9 

25/5-4/6 
28/5-1 1/6 
14/6 
17-25/6 
26/6-2{7 
9-22{7 
17-27{7 
5-13/8 
19-26/8 
9-10/9 
13/9 
22-24/9 

30/6-9{7 
18-20/8 

DMU-tur til Læsø 

DM i Standard og 15 m klasserne 
For-EM, Finland 
S-teoriprøve S2/95. TIimeidingsfrist: 1/6. 
Førsteinstruk1ørkursus Fl-1 (9511) 
Talentkursus 
Junior-EM, Polen 
Arnborg Åben og juniorkonkurrence 
Førsteinstruk1ørkursus Fl-2 (9512) 
Hjælpeinstruk1ørkursus Hl-2 (9502) 
Nationalholdstræning 
S-teoriprøve S3/95. Tilmeldingsfrist: 1/9 
Nordisk svæveflyvemøde, Danmark 

VM, Battle Creek, USA 
Ballonstævne i Randers 

Organisations
nyt på diskette 

Til Cairo 
i UL-fly 

Produktionen af organisati
onsnyt foregår på edb. Send 
derfor indlæg til de blå sider 
på diskette 31/2" i formaterne 
WordPerfect, Word eller lig
nende. Har du ikke den mulig
hed, så anvend skrivemaski
ne eller laserprintet tekst, der 
kan scannes ind i computeren. 
Frue-kopier og håndskrevne 
indlæg er scanneren ikke glad 
for, så disse skal helst undgås, 
men kommer der nogle skal 
stoffet nok komme med allige
vel. 

Den 26. april fortalte Poul Fol
kersen om turen til Cairo i UL
fly. Turen foretog han sammen 
med Ole Larsen i efteråret. I 
KDA-huset var samlet 37 
medlemmer - fortrinsvis UL-pi
loter fra hele Sjælland, der fik 
et meget underholdende fore
drag. Mødet var arrangeret af 
KDA i samarbejde med UL
flyveklubben Albatros i Måløv. 

Deadline 
Stof, der ønskes medtaget på de blå sider i juli nummeret 

skal være KDA-huset i hænde senest den 2. juni. Til 
august nummeret skal det på grund af industriferien være 

fremme allerede den 21. juni. 
Redaktion: Knud Larsen, tlf. 46 19 08 11. 
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Dansk med indskrivning og redaktion KDAs årsberetning 1994 
af det omfattende materiale. 

Ballonunion Formanden opfordrede på Bestyrelsens forventninger til ver. KDAs bestyrelsen finder 

DBu afholdt lørdag den 18. 
mødet piloterne til at prøve at 1994 er i et vist omfang blevet det fortsat af stor værdi at op-

marts repræsentantskabsmø-
opnå de nye internationale indfriet. At det er lykkedes at retholde et Præsidie, der kan 

de i Aarup Fritidscenter på 
sølv-, guld- og diamantdiplo- nå nogle af de væsentlige mål støtte KDA på forskellig vis. 

Fyn. Fremmødet var stort med 
mer. En spændende afveksling skyldes ikke mindst, at KDA De generelle muligheder 

25 repræsentanter, der repræ-
fra den dagligdags flyvning. har fået tilført flere ressourcer for at dyrke luftsport og fritids-

senterer landets 15 klubber, ved ansættelse af en general- flyvninger er i det forløbne år 

30 balloner og 38 piloter. Ved sekretær. Dette skete med ikke blevet forbedret. Skal der 

mødet deltog endvidere gene- virkning fra den 15. april. At få ændres på dette forhold, stilles 

ralsekretær Henrik N. Knudt- ansat en ny generalsekretær KDA overfor opgaver, der kræ-

zon, KDA og sektionsleder Foreningen Danske Flyvere var i sig selv et vigtigt mål. ver samarbejde med andre or-

Erling Nielsen, SLV. Protektor: Dette sammenholdt med, at ganisationer. KDA har derfor 

David Florander og Rimmy Hans Kongelige Højhed Prinsen KDAs økonomi i 1994 er ble- etableret en kontakt til TEAM 

Tschernja ønskede at udtræde Formand: vet forbedret stiller KDA i en DANMARK med det formål, 

af Ballonrådet, og i stedet ny-
Generalløjtnant Chr. Hvidt position, der er langt mere ma- dels at udveksle erfaringer og 

Generalsekretær: nøvredygtig end den, der informationer, dels at samar-valgtes Bjarne Chr. Jensen og Luftkaptajn Erik Thrane 

Jørn Vinther. Det nye ballon- Sekretariat: 
eksisterede ved årets begyn- bejde, hvor dette findes for-

råd består herefter af: Gl. Kongevej 3, 1610 København V delse. Dette har bl.a. frigivet målstjenligt. 
ressourcer hos bestyrelsen til Et formaliseret samarbejde 

Foreningen har gennem de 
at arbejde med de planer, der mellem alle interessegrupper, 

Formand: Henning Sørensen, i en periode har været lagt i der har fritidsflyvning og luft-

Aarhus Ballon Team 
sidste par år været begunsti- skuffen. sport som fælles interesseom-

Næstformand: Bjarne Chr. 
get med et støt stigende med- Et af hovedmålene har væ- råde vil bringe disse i en stær-
lemstal. Det er vi naturligvis ret, at få udvalgsarbejdet og kere position overfor bl.a. Jensen, Det fynske Ballonsel- glade og taknemlige for. DAN- kursus- og uddannelsesaktivi- myndigheder og andre, der sk, SKE FLYVERE har nu 725 teter igangsat. Det har imidler- kan have indflydelse på mulig-Sekretær: Henrik Vedel Jør- medlemmer. Specielt glade er 

gensen, Circus Balloon Club tid vist sig, at der kun er ringe hederne for at dyrke luftsport. 
vi for den blanding af nye med- interesse hos unionerne for at Det vil være naturligt, at KDA 

Kasserer: Ole Flensted, Det lemmer, som vi ser. Det er bå- deltage aktivt. Årsagen hertil spiller en central rolle i bestræ-
Fynske Ballonselskab de ældre og unge som melder kan skyldes sammenfald af belserne på at etablere et 
Rådsmedlem:Jørn Vinther, sig ind. I 1994 fik vi som nyt uheldige omstændigheder samarbejde mellem flest muli-
Ballonteam Danmark medlem en 90-årigl pensione- eller utilstrækkelig kommuni- ge interessenter. Forudsæt-

ret bager- og konditormester kation mellem unionerne og ningen for at dette kan lykkes 
Vilhelm Brinckmeyer-Olsen, .. 

deres medlemmer. Bestyre!- er, at der for evt. nye unioner i 
Henning Sørensen takkede men vi fik også vores første "3' sen anser det fortsat for sær- KDA accepteres større fleksi-

de afgåede rådsmedlemmer generationsmedlem", idet Tom deles vigtigt for KDA, at de bilitet i tilhørsforholdet til KDA 
David Florander og Rimmy Nordbøge Pedersen meldte nævnte områder kommer til at end tilfældet er idag. Kan KDA 
Tschernja for deres mangeåri- sig ind. Hans far, Finn Peder- fungere. Derfor vil der også i opnå unionernes opbakning 
ge arbejde i ballonrådet. For- sen har siden 1956 været det nye år blive arbejdet videre på dette grundlag, kan der 
manden aflagde herefter en medlem af foreningen, og med igangsætningen indenfor utvivlsomt etableres en stærk 
omfattende årsberetning, som hans farfar var den navn- de to nøgleområder. platform for større indflydelse 
bl.a. indeholdt: kundige Holger P. som i man- Selvom KDA passerede sin på egne forhold . 

-Ballonflyvning er i frem- ge år havde egen flyskole, 85 års fødselsdag i stilhed, Der er opnået en væsentlig 
gang herhjemme, idet fløjne men også i en årrække vir- fandt bestyrelsen, at anlednin- forbedring i kommunikationen 
antal timer i 1994 steg med 7% kede som instruktør på Avnø. gen var velegnet til at indstifte med Unionerne og KDA er ble-
fra 640 til 700 timer, og antallet Han fik militært certifikat nr. 86 Kongelig Dansk Aeroklubs vet lidt mere synlig i forhold til ' • 
af piloter er vokset fra 34 til 38. i hæren i 1928. Med en al- Sportspokal. Dette falder tillige medlemmerne ude i landet, 

I 

-DBu har fået et Pilots Cir- dersforskel på næsten 70 år sammen med, at der i 1994 er hvilket blandt andet afspejler 
cular, som det nyvalgte råds- fra yngste til ældste medlem opnået en række fornemme sig i et stigende salg fra KDA-
medlem Jørn Vinther har er det ikke underligt at snak- internationale sportsresultater, Butikken. 
iværksat. PC indeholder alt ken virkelig "kører'' når vi har der bringer Danmark op på in- KDA nedsatte tre udvalg 
der er relevant for ballonpiloter vore faste årlige sammen- ternationalt niveau. Sportspo- nemlig, Teknik og Miljøudval-
og udkommer månedligt. komster. kalen, der er en vandrepokal, get, Uddannelsesudvalget 

-DBu har igennem årene tildeles den sportsudøver, der samt PR-Udvalget med opfor- • udviklet mange kutymer og 
NAVTOR 

opnår årets bedste resultat dring til Unionerne om at stille 
bestemmelser. Alt dette er nu indenfor luftsport. Sportspoka- medlemmer til rådighed for ud-
på kun 5 mdr. blevet samlet i 

flyveplanlægnings-
len præsenteredes på KDAs valgsarbejdet. Her mangler 

en unions håndbog, som med præsidie-møde den 5. januar stadig en del af den planlagte 
sit indhold på ca. 90 sider for- programmer 1995. "bemanding" og det er KDA's 
delt på 8 afsnit, lover en god 

-~~:.c~ 

ønske at forsøge udvalgsstruk-
og effektiv ramme for DBu's Efter nogle års pause, har turen indarbejdet i løbet af 
fortsatte udvikling. Sekretæ- KDAs præsidie genoptaget 1995. 
ren, Henrik Vedel Jørgensen Tlf. 46 19 0811 præsidiemøderne. Præsidiet 
blev takket for sin store indsats drøftede bl.a. fremtidige opga- (Fortsættes senere) 
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Hvad er et UL-fly? 
En korrektion 

Vægtskiftestyret UL-fly, populært kaldet Trike. 
Foto: Knud Larsen. 

Fuel Cell Rebuild 

Under denne overskrift bragte 
vi en artikel i aprilnummeret, 
hvori vi kort gennemgik de 
danske begrænsninger for 
ultralette fly. 

Artiklen burde have heddet 
"Hvad varet UL-fly?", for det 
var desværre undgået redak
tionens opmærksomhed, at 
den 25. marts 1994 udsendte 
Statens Luftfartsvæsen (SLV) 
Udgave 2 af BL 9-6, Bestem
melser om ultralette flyvema
skiner, og med den blev vægt
grænserne sat et godt stykke 
op. 

Den operationelle tornvægt 
for et ensædet UL-fly er nu 180 
kg tidligere 150 kg), for et to
sædet 21 0 kg (tidligere 175 
kg). Der er ikke direkte fastsat 
nogen maximalvægt, men ved 
en max. opdriftfaktor på indtil 
1,6 må vingebelastningen 
højst være 20 kg/m2, indtil 1,8 
22 kg/m2 og indtil 2,0 24 kg/ 
m2• Ved en maximal opdriftfak
tor på over 2.0 fastsættes vin
gebelastningen baseret på 
forsøg i hvert enkelt tilfælde 
af Statens Luftfartsvæsen. 

FlS 

Brændstofsystemet må for 
ensædede flys vedkommende 
maximalt rumme 20 liter an
vendeligt brændstof, for tosæ
dede 30 liter, hvortil kommer 
fem liter uanvendeligt. 

Den nye udgave af BL'en 
om UL-fly fastsætter den 
største flyvehøjde for disse til 
3.500 fod (tidligere 3.000 fod) . 

Gyroplaner 

Den nye udgave af BL 9-6 
omfatter kun fastvingede fly, 
men og en særlig BL (nr. 9-
12) om gyroplaner ventes i 
nær fremtid (den har været til 
offentlig høring med svarfrist 
1. maj). 

Af udkastet fremgår, at SLV 
ved et gyroplan forstår: 

Et luftfartøj, der under flyv
ning på grund af aerodynami
ske påvirkninger hovedsage
lig bæres oppe af en rotor, der 
roterer frit om en næsten 
vertikal akse. 

Vægtgrænser m.v. er de 
samme som for fastvingede 
UL-fly. 

PARIS AIR SHOW 
Hall 3 - stand no E6 
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Flyvning i varmt vejr 
Af Jens Elmeros, flyvelæge og aktiv S-pilot i Aviator 

Med jævne mellemrum kan 
der i længere perioder om 
sommeren indtræffe højtryks
vejr over Danmark med meget 
høje dagtemperaturer og sam
tidig alligevel ganske godt fly
vevejr til både stræk- og va
righedsflyvninger. 

. Foranlediget af et havari for 
nogle år siden og igen i 1994 
en del havarier i varmeperio
den - uden at der dog kan på
vises at være nogen sammen
hæng - er det måske på sin 
plads at gøre opmærksom på, 
at der er forholdsregler, man 
bør tage i sådanne vejrsitua
tioner. 

Det væsentligste er, som 
sædvanligt, at have tænkt på 
situationen og forberedt sig. 

Først nogle begreber 

Varmestress: En tilstand hvor 
kroppen ikke kan slippe af med 
varmen, da de fysiologiske og 
fysiske faktorer, der skal hjælpe 
til denne afkøling, er utilstræk
kelige eller hindret i at fungere. 

Det vil medføre nedsat fysisk 
såvel som psykisk ydeevne og 
evt. bevidsthedstab. 

Hedeslag: Videreudvikling 
af varmestress, hvor alle re
guleringsmekanismer incl. 
sveddannelse er ophørt. Le
gemstemperaturen er 42 gr. C 
eller højere. Tilstanden er fa
tal. Er næppe relevant i denne 
sammenhæng. 

Dehydrering: Væskeman
gel. Selvforklarende. Der skal 
dog et forholdsvis stort under
skud af væske til at påvirke 
ydeevne, og uoplagthed og 
hovedpine samt tørst indtræf
fer før. 

Varmeafgivelse: 

Kropsvarmen stammer fra 
energiomsætningen i lege
mets celler (stofskiftet). Var
men kan øges ved muskel
arbejde, tilledning fra omgivel
ser og indstråling. 

Termosensorer centralt i 
hjernen og perifert (hovedsa
geligt i huden) regulerer le
gemstemperaturen. 

Fly landet i kornmark. Afløbet mindre end kropslængde. 
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Væskemangel menes at 
nedsætte termosensorernes 
funktion. 

Den eneste måde, hvorved 
kroppen kan imødegå overop
hedning, er afkøling. 

For at bedre varmeafgivel
sen er der to væsentlige me
kanismer. 

1. Hudens radiatorfunktion, 
idet varmen vil bevirke at 
blodkarrene i huden udvider 
sig, således at kropsvarmen 
via blodet kan afgives til 
omgivelserne ved simpel 
udstråling (forudsætter kø
ligere omgivelser). 

2 . Sveddannelse, idet for
dampningen fra hudoverfla
den vil forbedre kølingen 
(forudsætter lavere fugtig
hed i omgivelserne). 

Væsketabet skal erstattes 

Udvidelsen af blodkarrene i 
huden vil normalt blot medfø
re, at den føles varm, men vil 
også, især ved væskemangel, 
medføre at blodtrykket kan 

falde og i værste fald føre til 
bevidsthedstab. Væsketabet 
ved sveddannelsen kan være 
ganske betydeligt. Alle idræts
udøvere kender til vægttabet 
= væsketabet efter anstren
gelserne, og det skal erstattes, 
helst løbende (ligesom Tour de 
France rytterne, selvom de så 
må stå af cyklen med passen
de mellemrum). 

En svæveflyver er ikke luft
kølet, som en cykelrytter, men 
sidder i et lukket cockpit, med 
solen bagende ind. Drivhusef
fekten fra plexiglasset kender 
alle, så ventilationen af cock
pittet skal være effektiv. 

Muskelarbejde skabervar
me, som kroppen skal af med. 
Det er ikke nogen god ide at 
løbe eller anstrenge sig på an
den måde lige inden man sæt
ter sig op i et varmt cockpit. 
Vent til du er afkølet. 

Påklædningen skal være 
således, at varmen kan und
slippe, men dog således at 
den direkte stråling fra solen 
ikke rammer direkte på huden, 
der derved kan opvarmes (og 
brændes). Beklædningen skal 
være løstsiddende, således at 
der er et rum mellem huden 
og beklædningen. Det giver et 
»klimatisk« rum, hvor varme 
kan udveksles mellem huden 
og luften, hovedsagelig som 
fordampning, og fra dette rum 
udveksles med den varmere, 
men dog mindre fugtige luft i 
omgivelserne. Derfor går be
duiner med store gevandter. 

Farven er egentlig under
ordnet; det gælder også den 
allestedsnærværende »ter
mikhat«, som alle svæveflyve
re bør anvende i solskin. Den 
har netop denne funktion. Ef
fekten kan bedres, hvis man 
lægger en våd klud under hat
ten. 

Mineralvand er bedst 

Vandtab er obligatorisk, uund
gåeligt. Op til 2 liters væske-
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underskud mærkes ikke, men 
er et dårligt udgangspunkt. 
Sørg for rigelig regelmæssig 
væskeindtagelse i varmen. 
Du kan faktisk se på urinens 
farve og mængde, om der er 
mangel. Mørkere og sparsom 
urin ved mangel. Men pas på, 
at du ikke blot har fået kaffe 
ellerthe, der i vekslende grad 
virker vanddrivende og der
ved giver lys urin. Hermed er 
også nævnt, at disse alminde
lige drikke (ligesom alkoho
liske ditto) faktisk ofte virker 
mod hensigten: At genoprette 
væskebalancen. Mineralvand 
er det allerbedste, det erstat
ter også det salttab, der er ved 
svedproduktion. Egentlig salt
indtagelse med tabletter er 
ikke nødvendig, med mindre 
et stort svedtab erstattes af 
rent vand. 

Ved forventet længere tids 
flyvning i høj temperatur er det 
ganske enkelt tankeløst ikke 
at medbringe væske, selvom 
det medfører, at man ligesom 

cykelrytterne, skal af med no
get igen. Vi kan ikke stå af ved 
nærmeste træ eller busk, men 
der fås faktisk hjælpemidler i 
form af uridomer med tilslut
tede plastposer (spørgt KDA 
Service). Til vore kvindelige 
flyvere findes mig bekendt ikke 
noget velegnet udstyr i Dan
mark, men i Aerokurier var der 
i 1994 en omtale af et nyt pro
dukt. Ellers må man nøjes med 
en simpel ble, ligesom i rum
dragter. 

Det burde være overflødigt 
at nævne, at træthed, søvn
mangel og tømmermænd er 
indisponerende, men disse til
stande vil også forstærke føl
somheden for varmestress og 
vandmangel. 

Det må ikke glemmes, at 
der på svæveflyvepladserne 
er hjælpere til diverse funktio
ner på jorden, som også er 
udsat for voldsom varmepå
virkning. Deres muligheder for 
at komme i skygge og indtage 
passende væske bør en even-

tuel konkurrenceledelse også 
have in mente. 

Sluttelig kan jeg ikke dy mig 
for at foreslå, at det på sådan
ne varme dage, hvor der kan 
flyves langt og længe, er bedre 
at gennemføre to kortere op
gaver i stedet for en stor. 4-6 
timer i et varmt cockpit er lang 
tid, og jeg tror ikke, at alle 
piloter er på toppen ved lan
dingen (dårlig vits, men me
ningen er god nok) efter sådan 
en tur. 

Resume 

Ved flyvning på meget varme 
dage: 

1. sørg for passende væske 
inden og under flyvningen. 

2. sørg for muligheder for at 
kunne lade vandet, hvis 
(når)trangen måtte melde 
sig. 

3. sørg for løs, dækkende be
klædning på de dele af 
kroppen, der kan udsættes 

Der er betydeligt bedre marker 
lige omkring. Store Skader på 
fly kun mindre personskade. 
Højtryksvejr, meget varmt. 
Piloten kan have haft nedsat 
ydeevne p.g.a. varmestress. 

og derved opvarmes af so
len underflyvningen. Våde 
klædningsstykker på ho
ved og skuldre kan supple
re varmeafgivelsen. 

4. Undlad større fysiske an
strengelser lige inden flyv
ning. 

5. God fysisk (trænings)til
stand er en fordel. 

6. Føler du dig utilpas, så land, 
mens du kan ... 

SATAIR UDSTILLER PÅ PARIS AIR SHOW 11. TIL 18. JUNI 1995 
HAL 5 STAND F19 
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Fik Ellehammer-prisen for 
40 års krigs- og trafikflyvning 
Usædvanlig hæderbevisning til 73-årig fynbo, der som 20-årig meldte sig til Royal Air Force 

Af Erik Eriksen 

Danske Flyvejournalisters 
Klub markerede den 1. maj 50-
året for Danmarks befrielse 
ved at hædre en af de dan
skere, der medvirkede til befri
elsen gennem tjeneste i Royal 
Air Force eller andre dele af 
de Allieredes luftstyrker. 

Tidl. luftkaptajn Alfred Gre
ve Frandsen, der nu er 73 år, 
modtog Ellehammer-prisen 
1995 for 40 års flyverindsats: 
Under verdenskrigen som 
RAF-pilot og efter krigen som 
luftkaptajn i DDUSAS gennem 
35 år. Som sådan førte han det 
skandinaviske luftfartssel
skabs største fly og var med til 
at åbne nye langruter, der gav 
rejselivet et stort skub fremad, 
gjorde SAS til en pioner i 
interkontinental trafik og satte 
København på landkortet som 
døren til hele Nordeuropa. 

96 danskere 

96 danskere meldte sig efter 
Danmarks besættelse til det 
britiske, norske, canadiske el
ler sydafrikanske luftvåben for 

Tidl. chefpilot Alfred Greve 
Frandsen, der den 1. maj af 
danske flyvejournalister mod
tog Ellehammer-prisen. 
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Luftkaptajn A.G. Frandsen (til venstre) modtog den 1. maj Ellehammer-prisen for 1995 affabrikant 
Hans Ellehammer. Bag Ellehammer stårsidste års pokalmodtager, afdelingsdirektør Jan Hagemann 
Sørensen, Maersk Helicopters. (Foto: Erik Hal/strøm) 

aktivt og effektivt at deltage i 
frihedskampen. 

Blandt de yngste var Alfred 
Greve Frandsen fra Brylle på 
Fyn, der var kommet til Eng
land i 1939 for at lære landbrug 
hos den danskfødte Carl Mad
sen-Mygdal ved Oxford, en 
fætter til den tidligere stats- og 
landbrugsminister. 

Alfred Greve Frandsen hør
te i BBC om Danmarks besæt
telse og meldte sig som 20-
årig til RAF. Blev afvist ved op
tagelsesprøven, fordi han ikke 
talte engelsk godt nok. Men 
vendte tilbage efter to måne
ders aftenstudier hos en Ox
ford-professor og klarede en 
ny prøve. Og efter 150 timers 
flyvning med mindre fly fik 
Frandsen som 21-årig RAF
vingen som Flying Officer. 

Nu kunne han selv vælge, 
hvilken RAF-afdeling han ville 
gøre tjeneste i. Og i modsæt
ning til næsten alle kammera-

terne valgte han Coastal Gom
mand for at komme til at flyve 
store maskiner og derved læg
ge grunden til en civil karriere 
efter krigen. 

Han regnede bestemt med 
at overleve krigen, og det lyk
kedes, hvorimod 26 af de an
dre danskere satte livet til -
uden at deres fædreland no
gensinde har sagt dem og de
res overlevende kammerater 
ordentlig tak for krigsindsat
sen. 

Slaget om Atlanten 

For Frandsens vedkommende 
blev der tale om en indsats fra 
Gibratar, Azorerne og Island i 
»Slaget om England«, og nu 
gjaldt det om at sikre de livs
vigtige forsyninger over Atlan
ten og i Middelhavet for at 
stoppe den tyske fremmarch i 
Nordafrika og give de allierede 
et pusterum og kræfter til 

landgange i Italien og Vest
europa. 

Som nybagt Pilot Officer 
blev den unge dansker om
skolet til et to-motors ameri
kansk fly, Lockheed Hudson, 
der med sin store aktionsra
dius spillede en vigtig rolle i 
Coastal Commands arbejde 
med rekognoscering, konvoj
eskorte og u-båds-bekæmpel
se. Frandsen blev sendt til 
Skotland og - sammen med en 
halv snes andre, unge piloter 
i No. 233 Squadron - videre til 
Gibraltar med en britisk de
stroyer. 

Efter afsejling fra Greenock 
ved Glasgow skulle destroy
eren midt ude i Atlanten møde 
en konvoj på 40-50 skibe for 
at ledsage den til Middelhavet. 
Sørejsen blev en barsk ople
velse, for næsten hver eneste 
morgen i de 8-9 dage, turen 
varede, manglede der 1-2 han
delsskibe, som tyske u-både 
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Luftkaptajn Alfred Greve Frandsen fløj som SAS-pilot ofte med 
Kongehusets medlemmer og viser her Dronning Ingrid jumbo
jetten 8747s flightdeck. (Foto: Erik Hal/strøm) 

havde sænket i nattens løb 
uden at levne besætningerne 
nogen chance i det hårde vejr. 
Frandsen vidste derfor, hvad 
det drejede sig om i det næste 
år, hvor han som Hudson-pilot 
med fire besætningsmed
lemmer under sig fra baser på 
Gibraltar, Azorerne eller Agadir 
i Marokko deltog i konvojsikrin
gen og jagten på u-både - sø
krigens snigskytter. 

Et opgør med U667 

For det meste var der tale om 
lange, anstrengende flyvnin
ger, hvor Hudson-maskinen i 
timevis kredsede om konvojer 
fra Østen, Australien, Amerika 
eller England for at tvinge u
bådene til at forblive neddyk
kede og dermed ude af stand 
til at følge med en konvoj og 
fortsat angribe den. 

Men ind imellem bankede 
dramaet på Frandsens dør. Så
ledes den 26. september 1943, 
hvor hans fly og en anden Hud
son-maskine blev sendt ud til 
Azorerne for ved daggry attage 
kampen op med den tyske u
båd U667. Som omtalt i en 
engelsk bog om Hudson-flyets 
krigsindsats, blev u-båden 
observeret om natten fra Wel
lington-fly. Og fly-besætningen 
nåede at rapportere herom til 
operationscentret på Gibraltar, 
før maskinen forsvandt spor
løst, formentlig skudt ned af tys
kerne. 

Hudson-maskineme kunne 
bedre tage kampen op med u
båden. De var netop blevet ud
rustet med raketter og havde i 
Algier indøvet brugen af dette 
nye våben. Og trods kraftig ka
nonbeskydning fra u-båden 
opnåede Frandsen under fire 

Københavns overborgmester Urban Hansen giver luftkaptajn A. G. 
Frandsen en hilsen med til borgmesteren i Anchorage i anledning 
af åbningen i 1957 af SAS nordpolsrute København-Tokio. 

angreb på u-båden mindst to 
fuldtræffere, før hans agter
skytte alarmerede om et stort 
hul i haleplanet som følge af 
granatilden. Den anden Hud
son blev også ramt, men beg
ge fly kunne på 3-4 timer halte 
hjem til Gibraltar, hvor der blev 
fundet mange huller og granat
stykker i maskinernes skrog. 

Frandsen, der ledede an
grebet og dels sinkede u-bå
dens hjemtur til St. Nazaire i 
Frankrig, dels satte den ud af 
spillet i længere tid, dekorere
des for denne indsats med or
denen DFC. 

Det læste han om i et fly
magasin nogle uger senere, 
da han efter den første Middel
havs-turnus med 500 flyveti
mer var tilbage i England og -
forfremmet til Flight Lientenant 
som 22-årig - skulle instruere 
yngre RAF-piloter. Men selve 

(Foto: Erik Hal/strøm) 

ordenen modtog han først 
efter krigen ved en højtidelig
hed i den britiske ambassade 
i København. 

Næste turnus bragte ham 
til Island, hvor han blev omsko
let til den fire-motors 8-17 
»Flyvende Fæstning«. Den 
fløj han med i resten af krigen 
fra Keflavik på rekognoscerin
ger over Atlanten med bl.a. 
indsamling i 7500 meters høj
de af vejobservationer, der 
havde betydning for både den 
forestående invasion i Fran
krig og de allieredes luftope
rationer over Europa. 

Med til at skrive luftfartshi
storie 

Før frigivelsen fra RAF i april 
1946 nåede Frandsen op på 
1500 timers flyvning. Og da
gen efter hjemsendelsen 

Et usædvanligt billede af de to fly, Frandsen fløj i Coastal Command, Lockheed Hudson (tv) og Boeing Fortress (B-17). 
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ansattes han i Det Danske 
Luftfartselskab sammen med 
en håndfuld andre danskere, 
der også havde gjort tjeneste 
i RAF, og et halvt hundrede bri
tiske, canadiske og amerikan
ske piloter. Efter blot to måne
ders omskoling udnævntes 
han den 6. juli 1946 - hvor han 
endnu ikke var fyldt 25 - til 
luftkaptajn. Og i de følgende 35 
år var han kaptajn og chefpilot 
på SAS' største Douglas-fly 
samt jumbojetten 8747. 

Sammen med luftkaptajn 
Povl Jensen, der sluttede kar
rieren som vicepræsident, del
tog Frandsen i både planlæg
ning og åbning af en række 
SAS-ruter - i 1946 til New York 
og Sydamerika og seks år se
nere til Østen. I 1956 var han 
med på prøveflyvninger før åb
ningen af verdens tørste polar
rute mellem Kastrup og Los An
geles. Det var en luftfartshisto
risk begivenhed, som førte til 
åbningen af den rigtige nord
polsrute til Tokyo via Anchorage 
i Alaska. Og siden fulgte ind
sættelsen af de store jetfly DC8 
og 8747, der dels afkortede 
flyvetiden drastisk og øgede 
passager-komforten afgøren
de, dels skaffede SAS og Kø
benhavn Lufthavn verdensry. 
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Respekteret som pilot og 
menneske 
Da Frandsen i 1981 faldt for 
trafikflyvernes aldersgrænse 
på 60, havde han været chef
pilot på jumbojetten i 1 O år 
og var oppe på ialt 23.446 
flyvetimer. Uden uheld eller 
dramatik af nogen art. 

Han er altid gået stille med 
dørene med hensyn til indsat
sen som krigs- og trafikflyver. 
Men som menneske og som 
pilot var og er han højt res
pekteret blandt dem, der ken
der ham og hans indsats. 

Alfred Greve Frandsen 
bor nu i Charlottenlund sam
men med sin engelskfødte 
frue, som han mødte i Oxford 
under krigen. Han modtog 
Ellehammer-prisen - en flot 
sølvpokal, udsat af flyve
pioneren Jacob Ellehammers 
søn, fabrikant Hans Elleham
mer - og et diplom, tegnet af 
Otto Nielsen ved flyvejour
nalisternes fødselsdagsfest 
den 1. maj i Københavns Luft
havn. Sammenkomsten blev 
en sen, men velfortjent hon
nør for danske flyveres ind
sats i de Allieredes luftstyr
ker under verdenskrigen • 

Ventus 2cT 

Den 30. marts fløj Schempp
Hirth Ventus 2cT første gang. 

Konstruktøren af Ventus 2, 
Klaus Holighaus, omkom ved 
en flyveulykke i Alperne i au
gust sidste år, men han nåede 
at opleve, at Ventus 2 vandt 
EM i Rieti måneden tidligere. 
Senere vandt Ventus 2 også 
CIM samme sted, og i vinter 
vandt den VM i Omarama på 
New Zealand. 

Den foreløbige produktion 
er imidlertid alene et mindre 
antal af 15 meter udgaverne 
Ventus 2a og 2b. 

Nu har Schempp-Hirths in
geniører Eberhard Schott, 
Helmut Treiber og Frieder 
Schuon færdiggjort den 18 
meter udgave, som Klaus 
Holighaus allerede havde 
skitseret i 1994. 

Ventus 2c har længere krop 
end 2a og b, så der er lige så 
fint hold på den større spænd
vidde på 18 meter. Cockpittet 
er større og mere komforta
belt, der er større hjul (5") pla
ceret længere fremme af hen-

Priserne er fastsat til: 

syn til motorudgaverne og for
bedrede fillets mellem vinger 
og krop. 

Vingen er todelt med ad
skillelsen ret langt inde. De 3,3 
meter lange ydervinger kan er
stattes med 1,8 meter lange 
(med winglets) og derved kan 
Ventus 2c deltage i konkurren
cer i 15 meter klassen. 

Næste - og sidste videre
udvikling - bliver Ventus 2cM 
med selvstartende egenska
ber og en stor vandkølet mo
tor anbragt i kroppen. Den for
ventes at flyve midt på som
meren i år, og nogenlunde 
samtidig skulle produktionen 
af Ventus 2c også gå i gang. 

Interessen for Ventus 2 er 
meget stor, og også herhjem
me har der allerede været 
mange forespørgsler, siger 
Schempp-Hirths danske for
handler Ib Wienberg. 

Den første danskregistre
rede Ventus 2cT skulle nå at 
flyve med ved DM i foråret 
1996, og næste Ventus 2 føl
ger samme år. 

Ventus 2a og 2b .. ... ............................. DM 90.000 

Ventus 2c, 18 m ......... ......................... DM 97.500 

Ventus 2c, 15/18 m ............................. DM 107.000 

Ventus 2cT, 18 m ................................ DM 122.800 

Ventus 2cT, 15/18 m ........................... DM 132.300 

På Ventus 2cM er prisen endnu ikke oplyst. 
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Atter flyverute 
København-Rostock? 
Af H.E. Hillerup-Jensen 

På flyvebasen Laage lidt syd for Rostock er der siden den åbnede 
i 1983-84 som militær flyveplads (,,Fliegerhorst") foretaget store 
anlægsarbejder for det østtyske flyvevåben. 

Et stort antal solide shelters af russisk type som de afbildede 
præger i høj grad pladsen, som nu også tjener et civilt formål 
under navnet F/ughafen Rostock. 

Netop i 75-året for åbningen 
af den første danske flyverute, 
mellem København og Ro
stocks havneby WarnemOn
de, søsættes nye planer om 
atter af beflyve denne rute. 
Denne gang dog ikke med 
søfly som i 1920 og ikke til 
WarnemOnde, men til Laage, 
23-24 km syd for Rostock. 

Fliegerhorst Laage blev 
anlagt i 1983-84 og tjente de 
første år som base for russisk
byggede Su-22jagerbombere 
(,,Fitter"). Efter murens fald og 
ophøret af et selvstændigt øst
tysk flyvevåben overgik basen 
til Bundeswehr. Her er nu sta
tioneret 24 MiG-29, overført 
fra andre østtyske baser og 
samlet i Laage som Jagdge
schwader 73. 

Samtidig besluttede de 
tyske myndigheder i Mecklen
burg-Vorpommern i samarbej
de med forsvarsministeriet i 
Bonn, at lade denne store og 
velbeliggende flyvebase, lige 
ud til autobanen Rostock-Ber
lin, overgå til såvel militært 
som civilt formål. 

Flyvebasen eller nu lufthav
nen bliver udbygget på den 
sydøstlige side, hvor der er op
tørt en nydelig passagertermi
nal og faciliteter til luftfragt m.v. 
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Flughafen Rostock-Laage 
blev indviet i oktober 1993 
med sin første flyverute . 

Et nyt kontroltårn, fælles for 
de to afdelinger, skal opføres 
og foran lufthavnsbygninger
ne vil der blive etableret en 
skulpturpark. 

Der er planer om en yderli
ge re udbygning med flere 
terminalafdelinger, hangarer 
og værkstedsfaciliteter, helt 
adskilt fra den nordlige del af 
anlægget. Inden udgangen af 
1995 vil der være investeret i 
alt DM 25 mio. i den civile del. 

Som dybere begrundelse 
for de nu påbegyndte investe
ringer og udvidelsesplaner 
skal ses det forhold, at Ro
stock-området har en befolk
ning på ca. 1 mio. indbyggere 
og et kraftigt voksende er
hvervsliv. Udbygningen af luft
havnen skal ses som en integ
reret del af Mecklenburg-Vor
pommerns samlede trafik
planlægning, som tillige om
fatter udbygning af motorvejs
nettet i området. 

Før Krigen - og under Kri
gen - foregik der mange aktivi
teter på flyvningens område i 
denne nordlige del af Tysk
land. 

Det videreføres nu. 
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GENERAL AVIATION HUSH KITS BY: 

"QUIETFLIGHT" SYSTEM GOMOLZIG 

Kære flyejer 
Ønsker du støjen nedsat på dit fly, 

venligst kontakt os på telefon 97 96 53 22 eller 
fax 97 96 53 02 for pris ind. montering. 
North-West Air Service A/S er i dag 
eneforhandler af ovennævnte system 

med godkendte ST-er. 

North-West Air Service A/S 
Thisted Alrport . DK-TT30, Hanstholm 
Tlf.: 97 96 53 22 . FAX: 97 96 53 02 
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Aero'95: 

Atter en god udstilling 
Friedrichshafen • 

I 
Tekst: Hans Kofoed 
Fotos: Johs. Thinesen. 

Friedrichshafen er en udpræ- Friedrichshafen stedet - her tal. Her er lidt om noget af det, 
get industriby (Zahnradfabrik har også de små fabrikanter vor udsendte medarbejder så 
Friedrichshafen, Dornier, MTU, råd til at være med. og hørte i Messe- und Zeppe-
Zeppelin, men beliggenheden, Udstillingen var delt, men linstadt Friedrichshafen. 
der hvor Tyskland støder sam- der var gratis pendul bus mel-
men med Østrig og Schweiz, lem de to udstillingsområder. 

Excalibur gør at det også er en messeby Hovedparten af flyene ( og alt 
med et stort, centralt beliggen- tilbehøret) vistes i de store Den østrigske fabrik HOAC 
de og velfungerende udstil- udstillingshaller, men der var forbinder man med tosædede 
lingscenter. mange, især lidt større fly på fly af komposit som motorsvæ-

Bor man i Danmark, kan byens lufthavn, hvor der var veflyet Dimona og privatflyet 
man dog dårligt komme læn- mulighed for demonstrations- Katana, og de var selvfølgelig 
gere væk i Tyskland, for Fried- ture for potentielle kunder. Her begge at se på firmaets store 
richshafen ligger helt nede i det var der også et egentligt air- stand, ligesom en "Katana 
sydøstlige hjørne af vort store show lørdag og søndag - og Staffel'' var et af trækplastrene 
naboland, ved Bodensøen. et brugtflymarked med bl.a. en i weekendens flyveropvisnin-

Det er altså ikke et sted, dansk-registreret KZ VII. ger. 
man lige smutter ned til i en Alt i alt var der ca. 45.000 Men HOAC's nyhed var no-
weekend, men AERO, der af- besøgende til AERO '95 i get helt andet - et firesædet 
holdes hvert andet forår, er nu dagene 6. til 9. april. Der var fly af helmetalkonstruktion! 
ellers bestemt værd at ofre en 368 udstillere fra 21 lande, Det har navnet Excalibur 
længere rejse på. flest naturligt nok fra Tyskland, efter den engelske sagnkonge 

Den begyndte for en lille men også USA, Polen og Tjek- Arthurs magiske sværd (Kata-
snes år siden som en del af kiet var stærkt repræsenteret. na er et japansk samurai 
en udstilling af sportspræge- Enkelte danske firmaer som sværd), men strengttaget ikke 
de motorkøretøjer, men har Danish Aerotech og North- nogen nyhed. Det er nemlig 
siden udviklet sig til Europas West Air Service var også en italiensk konstruktion, 
vigtigste udstilling af lette med, dog ikke med egen Stelio Frati's F15F, der i sin 
almenfly. stand, men via deres tyske allerførste udgave (af træ og 

Bevares, areal- og opvis- agent. Mon ikke der kommer letmetal) går helt tilbage til 
ningsmæssigt kan den ikke nogle flere på næste AERO, 1959. 
konkurrere med de mere der afvikles 16. - 20. april Der blev i 1960' erne bygget 
kendte flyudstillinger i Farn- 1997? knap 40 F15 af firmaet Proca-
borough, Paris eller Berlin, Arrangørerne siger, at der er, og konstruktionen blev 
men vil man se hvad der er på var 27 "verdenspremierer" på senere opdateret, bl.a. med 
markedet af fritidsfly, ikke dette års udstilling, men ikke helmetalstruktur, uden at det 
mindst på UL-området, så er hvordan man er kommet til det første til serieproduktion. 

Nu har HOAC dannet et 

Konstrueret i Italien, fremstillet i Rusland, samlet i Østrig: HOAC 
joint-venture selskab sammen 
med den italienske ejer af ret-

Excalibur, f. Frati F1 SF. tighederne til F 15F , og serie-
produktionen er i fuld gang - i 
Nisjnij Nowgorod!. 

Fabrikken heder Sokol, og 
den har hidtil bygget militærfly 
som MiG-29 og MiG-31. Den 
fremstiller kroppe, vinger, ror 
og flaps, men sammenbygnin-
gen og installation af motorer 
og flaps skal foregå hos HOAC 
i Wiener Neustadt. 
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Standardmotor bliver en 
Lycoming 10-360 på 200 hk, 
men flystellet kan tage motorer 
op til 280 hk. Der er trebladet 
propel med "støjsvage" tipper, 
ligesom der kommer et effek-
tivt udstyr til dæmpning af 
udstødsstøjen. Nedgearing af • omdrejningstallet er under 
overvejelse. 

Hvad angår avionics, så 
kan kunderne få .alt, hvad 
King tilbyder'', således kom-
plet IFR-udrustning, autopilot 
og vejrradar. 

FAA typegodkendelse har 
man allerede, så HOAC ven-
ter at kunne påbegynde leve-
rancerne i marts 1996. Prisen 
i grundversionen bliver om-
kring US$ 175.000, og man 
regner med at kunne sælge 
ca. 100 fly om året. 

HOAC Eurospace, N.-A. Otto 
Strasse 5, A-2700 Wiener 
Neustadt. 

Te/. 00 43 2622 26 700, fax 
00 43 2622 26 780. 

HOAC F 15F Excalibur 
200 hk Lycoming 10-360 

Spændvidde ........ 10,28 m 
Længde ................. 7,29 m 
Højde ..................... 3,01 m 
Tornvægt ................ 780 kg 
Fuldvægt ............. 1.225 kg 
Max. hastighed ... 281 km/t 
Rejsehastighed 
(75%) .................. 261 km/t 
Stallhastighed ..... 107 km/t 
Max. stigehastig-
hed ........................ 4,8 m/s 
Tjenestetop-
højde ................ 15.000 fod 
Startløb ................... 360 m 
Flyvestrækning 
(65%) ................. 1.300 km 
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Capella 

Ny, i hvertfald i Europa, er den 
tosædede amerikanske Ca
pella FW2 C80 TD/TR med 
henholdsvis hale- og næse
hjulsunderstel og beregnet til 
amatørbygning. Den kan i vis
se lande (ikke Danmark) ind
registreres som UL-fly, men 
hører nok rettere hjemme i ex
perimental kategorien. 

Vingen er af aluminium, 
kroppen af sammensvejste 
stålrør, beklædt på overdelen 
med aluminiumsplader, på un
derdelen med Dacron (kunst
lærred). 

Motoren er en Rotax 912 
(firetakts, firecylindret) på 80 
hk, og tankindholdet er 89 liter. 
Ved 75% effekt er brændstof
forbruget 11,4 liter i timen. 

Man kan købe byggesættet 
i tre portioner, efterhånden 
som man får brug for dem. Vin
gekittet koster US$5.395, krop
kittet til næsehjulsversionen 
$9.295, til halehjulsversionen 
$8.995. Motorinstallationskittet 
koster $4.625; det omfatter 
motorfundament, cowling, pro
pel, køler, tanksystem m.v., 
men ikke selve motoren, der 
købes for sig. 

Af ekstra kits kan nævnes 
foldeudstyr til vingerne ($475, 
hjulskærme ($225) og posi
tions- og blinklys ($575). 

Man kan også få fabrikken 
til at udføre en del af bygge
arbejdet. Sammenbygning af 
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vingerne koster $2.695, mon
tering af kroppen med højde
og sideror og understel $1. 795, 
maling af kroppen med grun
der $950 og installation af mo
tor, eludstyr og instrumenter 
$1 .895. (De nævnte priser er 
F.O.B. Austin, Texas). 

Dataene i hosstående tabel 
vedrører experimental udga
ven. UL versionen har en tom
vægt på 265 kg og en fuldvægt 
på 550 kg. og tankindholdet 
er 57 liter, men ellers samme 
dimensioner og præstationer. 

Capella Aircraft Corp. Europe, 
Levingshaus, D-87634 Ober
g0nzburg. Te/. 00 49 83 72 92 
07 0, fax 00 49 83 72 74 04. 

Capella FW2 SXBO 

80 hk Rotax 912 

Spændvidde .......... 8,63 m 
Længde ................. 5,60 m 
Højde ..................... 1,75 m 
Vingeareal ... ....... 10,62 m2 

Tornvægt .. .. .. ....... .. . 270 kg 
Fuldvægt ................ 550 kg 
Max. hastighed ... 193 km/t 
Rejsehastighed ... 190 km/t 
Stallhastighed ....... 61 km/t 
Max. stigehastig-
hed ............. .. ......... 5,8 m/s 
Startløb .... .. .. ............. 55 m 
Landingsafløb ........... 38 m 
Flyvestrækning .. 1.120 km 
(i 7.500 fod) 

Sky Arrow 

Ikke alle nye UL fly ser ud som 
en krympet Cessna 152. Gan
ske mange har elegante, 
strømlinjeformede konturer, 
og skubbende propel - og der
ved fremragende udsyn - sy
nes at være sagen for mange 
konstruktører. 

Et typisk eksempel er Sky 
Arrow fra den italienske fabrik 
lniziative lndustriali ltaliane, 
forkortet 31. 

31 kan føre sin historie 
næsten 50 år tilbage. Firmaet 
blev grundlagt i 1947 i Triest 
som den første nye italienske 
flyfabrik efter Anden Verdens
krig. Den gang hed fabrikken 
Meteor; det nuværende navn 
antog den i 1986. 

Fabrikken startede med at 
fremstille svævefly. Den byg-

Den amerikanske Capella, der 
er beregnet til hjemmebyg
ning, lanceres nu i Europa. 

gade også privatfly og speed
både, men har i en årrække 
koncentreret sig om førerløse 
fartøjer (luft-, sø- og land) til 
militære formål. 

Den har nu hjemsted i Rom 
og er delvis vendt tilbage til sit 
udgangspunkt, idet den frem
stiller fritidsfly og speedbåde 
(op til 55 knob). 

Sky Arrow er tosædet og 
har skubbende motor, enten 
en Rotax 912 på 79 hk eller 
den superchargede 914, der 
yder 100 hk op til 15.000 fod. 

I sin oprindelige udgave 
havde Sky Arrow en trapezfor
met vinge af letmetal, men i 
juli 1992 prøvefløj man en ud
gave med rektangulær vinge 
af komposit (kulfibersandwich) 
og den er nu standard. Hale
fladerne er ligeledes af kom
posit (kulfibersandwich). Også 
kroppen er af komposit (kulfi
ber og Kevlar sandwich). Der 
er fast næsehjulsunderstel, 
men flyet kan udstyres med 
pontoner. 

Flystellet er konstrueret til 
belastninger på+ 7,6 og - 3,8 
g. 

Cockpittet har sæderne i 
tandem. Der er styrepind ude 
i højre side (som på F-16, Air
bus A320 m.fl.) og justerbare 
pedaler. Flaps og trim betjenes 
med elektriske aktuatorer. 

Der er bygget 16 Sky Ar
row, hvoraf en flyver i USA, en 
i New Zealand, og leveret fem 

Sky Arrow har plads til to i tandem og skubbende motor. 

29 



byggesæt. Leveringstiden for 
et byggesæt er fire måneder. 

Som efterhånden ganske 
mange UL-fly kan Sky Arrow 
også certificeres efter JAR's 
VLA-regler. Det var også en 
overgang tanken at lancere 
Sky Arrow som rigtigt fly med 
116 hk Lycoming 0-235 eller 
Rotax 914, men planen er hen
lagt. Denne udgave skulle i 
øvrigt have den trapezforme
de vinge. 

På Aero '95 opgav man 
priserne I DM. Sky Arrow 450T, 
som fabrikken betegner som 
UL, hvad den er for tung til efter 
de danske regler, koster i byg
gesæt 41.000 DM. Har man 
ikke de 500 timer, der angive
ligt går til at samle den, kan 
man købe den fabriksfærdig 
for DM 54.000. 

Et byggesæt til Model 650T, 
der har større fuldvægt, koster 
DM 47.500 (den angivne 
byggetid er uændret 500 ti
mer), og en fabriksfærdig, fuldt 
certificeret Sky Arrow 650TC 
DM 80.000. Alle priser er uden 
Mehrwertsteuer (moms) og ab 
fabrik. 

En informationspakke kos
ter DM 15,00, en video DM 
20,00. 

lniziative lndustriali ltaliane, 
Corso Trieste 150, l-00198 
Roma. Te/. 00 39 68 415821, 
fax 00 39 68 55 71 62. 

Sky Arrow 650T/TC 
79 hk Rotax 912 

Spændvidde ............ 9,6 m 
Længde ................... 7,6 m 
Højde ....................... 2,6 m 
Vingeareal ............ 13,5 m2 

Tornvægt ................ 350 kg 
Fuldvægt... ............. 650 kg 
Max. hastighed ... 202 km/t 
Rejsehastighed 
(75%) .................. 175 km/t 
Stallhastighed ....... 68 km/t 
Max. stigehastig-
hed ........................ 4,0 m/s 
Start til 15 m ........... 300 m 
Landing fra 15 m .... 320 m 
Tjenestetophøjde 13.000 fod 
Flyvestrækning ..... 700 km 
(75%, lncl.30 min. reserver) 
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Alfa 

Heino Brditschka, den østrig
ske flykonstruktør med det 
næsten uudtalelige efternavn, 
har efter lukningen i 1989 af 
HB-Aircraft AG, hvor han var 
konstruktør og teknisk chef, 
helliget sig familiefirmaet HB
Flugtechnik GmbH. Det giver 
sig af med service- og repa
ration af fly og drift af flyve
pladsen Hofkirchen og kan i 
år fejre 25-års jubilæum. 

Da firmaet har meget at la
ve om sommeren og for lidt 
om vinteren, søgte man efter 
et arbejde, der kunne udfylde 
de sæsonbetingede huller. 

Til det formål besluttede 
Heino Brditschka, der er en li
denskabelig konstruktør, at ud
vikle et fly, der kunne udbydes 
som byggesæt og som var 
tilpasset europæiske forhold. 

Det nye fly, HB-207 Alfa, er 
imidlertid helt normalt udse
ende. Det er lawinget og har 
motor og propel siddende for
rest i kroppen. Det har to sæ
der, side-ved-side, og kan 
efter byggerens ønske udsty
res med fast eller optrække
ligt næsejulsunderstel (på pro
totypen er det optrækkeligt). 

Den bærende struktur er af 
aluminium, de formgivende 
dele i stor udstrækning af glas
fiberkomposit. Det har givet 
den navnet Alfa,Aruminium og 
Faserverbundwerkstoff ( det 
tyske ord for komposit). 

Motoren er en VW-HB-
2400 G/2 på 110 hk, men mo
torer som Rotax 912, Lyco-

ming 0-235 eller Limbach kan 
også anvendes. Propellen er 
fembladet- for at mindske støj
niveauet, der opgives til "un
der 60 dBA". 

Byggesættet koster ATS 
185.000 (ca. 106.000 kr.), 
uden moms og forsendelse. 
Hertil kommer motor, propel, 
instrumenter, avionics, hjul, 
dæk, seler, maling m.v. 

Aluminiumstrukturen er 
stort set færdig fra fabrikkens 
side, så bygherrens arbejde 
består i høj grad af montering. 
Timeforbruget angives til un
der 1.000. 

HB-207 var et af de virkelig 
nye fly på udstillingen - proto
typen fløj første gang den 14. 
marts i år. 

Brditschka HB-207 Alfa 

110 hk VW-HB-2400 G/2 

Spændvidde ........... 9,0 m 
Længde .................. 5,9 m 
Højde ................... . 1,95 m 
Vingeareal ............. 9,5 m2 

Sideforhold ................. 8,5 
Tornvægt ............... 430 kg 
Fuldvægt... ............ 640 kg 
Brændstof .................. 80 I 
Max. hastighed .. 308 km/t 
Rejsehastighed .. 250 km/t 
Stallhastighed ...... 75 km/t 
Max. stigehastig-
hed ....................... 5,5 m/s 
Start til 15 m ... ....... 350 m 
Flyvestrækning . 1.000 km 

HB-Flugtechnik GmbH, Postfach 42, A-4053 HAID-Ansfelden. 
Te/. 00 43 72 29 791 04, fax 00 43 72 29 791 04 15. 

Fortsættes I næste 
nummer/ 

WESTWIND 

WESTWIND offers all groundschools + 800 hours of total flight time 
for graduates of the internship program to Scandinavian students. 

Private, Instrument, Commerclal, Multi-englne, CA, CFII and MEI. 

$ 16,040 ( = p.t. ca. kr. 88.000) 
• Part 141 Approved • US Immigration Approved 

In Scandinevia call: Guy Wenck•n• • Pr••t•f•ll•dve; 68 • DK 2770 Kastrup 
Tel: Evening (+451 3151 2731 • Dey (+451 3315 7374 • Fax: (+451 3315 5131 

\f/J;"S1 \11/INJ;, Avltlllon Acado,ny ~ 
701 W Dccr Valley Road · Phoemx. AZ 85027 USA. Tcl 00-1 602-582 3373 - F,u 582 4396 
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North-West Air Service 
1970 - 1. juli - 1995 Der var i første omgang kun man nu lave strukturtrepara-

opført terminal og kontroltårn, tioner på British Aerospace 
Af Hans Kofoed så North West havde fortsat Jetstream, ikke blot udbedring 

værksted i Sennels, men når af skader, opstået ved ydre 
Det skader naturligvis ikke at vejret tillod det, blev der "skru- påvirkninger, men også ved 
have et stort hjemmemarked, et" på flyene på forpladsen i korrosion. 
men det er ikke nødvendigt, den nye lufthavn. North West har eget motor-
hvis man kan levere et godt Den 18. september 1971, værksted, der må overhale 
produkt til den rigtige pris. altså lige knap og nap et år stempelmotorer op til 425 hk, Kaj Pedersen 

Det er North West Air Serv- efter at Hans Kongelige Høj- og det må også selv renovere 
ice et godt bevis på, for selv hed Prinsen havde åbnet luft- motorkomponenter. Steffensen havde afhændet 
den mest inkarnerede thybo havnen officielt, var der atter Motoreftersyn er en aktivi- sine interesser i de to firmaer. 
må indrømme, at der er ikke indvielsesfestivitas i Thisted, tet, man gerne vil sælge i ud- Da North Flying i 1989 gik i 
lige frem er trængsel af lokale denne gang af en 850 m2 stor landet, specielt Tyskland. gang med ruteflyvning, for-
fly i hangarerne på Thisteds hangar med tilhørende værk- Gennem sin tyske agent ud- langte Statens Luftfartsvæ-
velfungerende lufthavn. sted, kontor og lager til brug stillede man således på Ae- sen, at selskabet fik en egent-

Det er tørst og fremmest fly for North West Air Service. ro'95 i Friedrichshafen i april, lig teknisk afdeling. Det gjorde 
fra andre pladser, danske som Den 1. januar 1976 flyttede og man har allerede haft flere man ved at fusionere med 
udenlandske, man ser, og de kontoret ind i sin egen byg- tyske motorer til eftersyn. North West Air Service, men 
er der for at blive serviceret, ning. Det svenske marked, der da man et par år senere opgav 
overhalet eller repareret hos tidligere var næsten lige så ruteflyvningen, blev de to sel-
North-West, der blev oprettet 

Ikke blot værksted 
vigtigt for North West som det skaber igen selvstændige, og 

en 1. juli 1970, altså for 25 år danske, er vigende, hvilket pri- der er ikke længere noget ejer-
siden af flyvemekaniker Kaj Privatisering er et gammel- mært skyldes den stærke dan- fællesskab. 
Pedersen og fotohandler Jens kendt begreb i Thisted luft- ske krone, men i Norge har North West Air Service har 
Steffensen. havn. Selv om den altid har North West fortsat en god kun- nu tre aktionærer. Udover den 

været kommunal (to tredjedele dekreds. oprindelige medstifter Kaj Pe-
Thisted, en tredjedel Hanst- dersen er det Sun-Air og en 

En mand og en dreng holm), er det lige fra starten lokal forretningsmand, direk-
Da var lufthavnen endnu ikke North West, der på kontrakt- Ny hangar tør Egon Meyer, Skandinavisk 
færdig, men Steffensen var in- basis stået for portørtjeneste Det varede ikke længe, før det Ørred Eksport. 
dehaver af et lokalt flyvesel- og brandberedskab, ligesom var for lidt med en mekaniker I midten af 1970'erne hav-
skab, der fløj fra en græsflyve- selskabets folk træder til efter og en hjælper. Allerede i 1978 de North West et par år en af-
plads i Sennels (den ligger der behov, når der skal fejes, slås var man oppe på en halv snes deling i Skive, og i 1984 købte 
for resten endnu), og her be- græs eller ryddes sne. ansatte, og efterhånden blev man Aalborg Aero Work, der 
gyndte North West Air Servi- Det var også North West, der alvorlig pladsmangel. blev omdannet til filial, ligesom 
ce sin virksomhed med to der varetog stationsmeka- Men det blev der rådet bod man nogle år senere oprettede 
mand på værkstedet, Kaj Pe- nikertjenesten, da SAS fløj på på. Den 1. februar 1990 indvi- en afdeling i Tirstrup. 
dersen og en arbejdsdreng. Thisted, og det gør man også ede man en ny værkstedshan- De er nu solgt, Ålborg afde-

Steffensens flyveselskab nu, hvor det er Sun-Air, der be- gar på 1.280 m2• Den kostede !ingen til North Flying, Tirstrup 
hed Norfly, men skiftede i 1973 flyver ruten til København. små fire mio,. kr. og er ikke blot afdelingen til Sun-Air, og North 
navn til North Flying. bredere, men også højere end West har nu koncentreret sin 

Den nye lufthavn blev ind-
Strukturspecialist 

den oprindelige, så den kan virksomhed i Thisted, hvor der 
viet den 19. september 1970. tage mellemstore trafikfly som for tiden er 15 ansatte. Kaj Pe-

I 1977 fik selskabet værk- Fokker Friendship og Boeing dersen er administrerende di-
North West har eget motor- stedsautorisation. Det gav 737 (hvilket dog ikke har været rektør, Ole Larsen teknisk chef 
værksted. mulighed for at udføre repara- aktuelt endnu). og Fred Notarmaso kontrol-

tion, hovedeftersyn og struk- Her har man nu samlet de chef. 
turarbejde på en- og tomoto- fleste aktiviteter vedr. fly, og 
rede fly fra hele Skandinavien, den oprindelige hangar bruges 

To jubilæer og det er den slags arbejde, nu mest som lager og til par-
der nu er hovedaktiviteten. kering af fly, der skal genop- North West Air Service's direk-
North West er specialist i bygges. tør Kaj Pedersen har været 
genopbygning af havarerede med lige fra starten og kan alt-
fly og har en universaljig til vin-

Filialer afviklet 
så fejre 25-år som samme dag 

ger, en til kroppe og en til ror. som firmaet. 
Den generelle autorisation North West Air Service og North Da 1. juli er en lørdag, mar-

gælder fly indtil 5.700 kg, men Flying havde i en snes år delvis keres jubilæet med en recep-
værkstedet er godkendt til samme ejere, og det snævre tion torsdag den 29. juni kl. 13-
visse tungere typer. Fx skal samarbejde fortsatte, efter at J. 16. 
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OSCAR 
YANKEE 

Kommentarer 
til 
Oscar Yankee 
To af flyene i rubrikken tilgang 
er .smuttere", der burde have 
været med i fjor sommer. Den 
ene er Cessna F 172H OY
EKU, der er bygget i 1970 og 
tidligere hed SE-FKU. 

Den anden er Beech 1900 
OY.JRP, der opereres af Danish 
Air Transport (indehavere af 
firmaet Shooting Star er Kirsten 
og Jesper Rungholm). Flyet er 
fra 1986, oprindelig N7239T. 
Det harfløjetforforskellige tyske 
operatører som D-CESA og 
var udlejet 1992-93 til Topair i 
Tjekkiet som OK-REA. 

Falcon 20 OY-CKY, der er 
bygget i 1997, er ex HB-VJX. 
Den ejes af Fonden for Møller 
& Co. i Sønderborg og opere
res af Air Alsie. 

OY-KGT er vendttilbage ef
ter at have fløjet for Reno Air i 
halvandet år som N845RA. 
Det gik i trafik den 11. april på 
SAS-ruten Oslo-Bergen. 

OY-KIG er en DC-9-81, le
veret i 1981 til Swissair som 
HB-ING. Den ejes nu afWinkel 
Enterprises Corp. på den ka
ribiske ø Tortula og er lejet af 
SAS i tre år. Flyet blev prøve
fløjet dem 12. april på stræk
ningen Oslo-København og 
sat i trafik dagen efter på ruten 
København-Ålborg. 

Pilatus Porter OY-PSA, den 
første af sin art på dansk regi
ster, er fra 1969, ex LN-VIT. Det 
skal bl.a. anvendes til fald
skærmsflyvning. Ejer af Aleb
co er Peter Bennedsen, Sdr. 
Felding. 

Boeing 727 OY-UPD fløj før
ste gang den 30. nov. 1966 som 
N7415U og varde næste 15år 
i drift hos United Air Lines. Den 
er nu fragtfly og opereres af Star 
Air med base i Koln. 

Byggeår og tidligere regi
strering for de øvrige brugte fly 
er 
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Tilgang 

DY- Trpe Fabr. nr. Røg.dato Ejer 

CHP Cessna 207 20700049 24.4. Hans Peter Koppelgård, Ålborg 
CKY Dassault Falcon 20 293 19.4. Air Alsie, Sønderborg 
EKU Cessna F 172H 0691 3.6.* Nordbomholms Fly Service, Rønne 
HFV Robinson R44 0154 25.4. Fax Juliet ApS, London 
HJC Eurocopter AS 35082 2843 20.3. Uni Fly, Svendborg 
JRP Beech 1900C UB-56 9.5.* Shooting Star, Vamdrup 
KGT McDonnell Douglas De-9-82 49380 6.4. SAS 
LUX Schleicher ASW 20 20324 29.3. Lars Nordam-Ullitz, Hjørring 
KIG McDonnell Douglas DC-9-81 48006 6.4. SAS 
PBA Pilatus PC-6/B2-H4 678 16.3. Alebco Corp., Sdr. Felding 
RSC eessna TR 182 R18201575 10.3. Roskilde Skydivlng eIub 
UPD Boeing 727-22C 19103 8.4. United Parcel Service, Kain 
XSP SZD-50-3 B-2094 22.3. Fyns Svæveflyveklub 
xsu Schempp-Hirth Discus es 183CS 5.4. Dansk Svæveflyver Union, Arnborg 
XUG Schempp-Hirth Discus es 181eS 20.3. Anders Møller Andersen, Steinerberg 
XYF Rolladen-Schn. LS6-e 6258 24.3. Jens Buch-Madsen, Næstved + 
XZT Schempp-Hirth Discus CS 191CS 3.4. Midtsjællands Svæveflyveklub 

Slettet 

DY- Type Ejer Dato Årsag 

AKF 
AZW 
BXP 
BDA 
KGD 
KIF 
XMN 

Cessna P 206E 
Metro li 

Kampsax-Geoplan, Hvidovre 24.3. 
13.3. 
8.3. 
1.5. 

Ophugget 

SHK-1 
Pawnee 
DC-9-21 
DC-9-21 
ASK21 

Ejerskifte 

KIS Metro li Flyleasing, Ålborg 
Viggo Bech Christensen, Rødding+ 
Egon Klinggaard, Odense 
SAS 
SAS 
Herning Svæveflyveklub 

DY- Type Røg.dato Nuværende ejer 

AJJ M.S. 8808 6.4. Mogens Jessen, Bækmarksbro 
AYF AA-1 13.3. Britair, Lyngby 
AZK Cessna F 172M 21.4. Jens Fisker, Roslev + 
BGC PA-28-180 4.4. Susanne Andersen, Dragør+ 
BGT PA-28R-200 11.4. H.F. Aero Rent, Herning 
BUV Cessna F 172N 26.4. Commercial International 

Aircraft Sales, Vamdrup 
CFC Cessna 414 23.3. Karlog Air, Sønderborg 
CHO PA-28R-200 9.3. Ulla Westh, Nykøbing F. 
CSG PA-28-140 11.4. H.F. Aero Rent, Herning 
EGL eessna F 172H 23.3. Aircraft, Hvidovre 
EGU Cessna F 172H 26.4. Leo Enggaard, Toftlund 
FAW PA-28-160 2.5. Cimber Advisor, Hadsund 
MUF Fairchild F.27 30.3. Newair, Billund 
PAS M.S. 8808 24.4. Reklame Service Randers 
RPT Beech E 33 25.4. Daninvest and Trading, Billund 
SBI Boeing 727 4.4. Sterling European Airlines 
SBN Boeing 727 4.4. Sterling European Airlines 
SUK eessna 152 24.4. Karlog Air, Sønderborg 
XDZ Aslir es 29.3. Lars Busch Christensen, Kolding 
XEO Ka2B 21.3. K2 Gruppen, Videbæk 

OY-CHP Cessna 207 1969 SE-IOA OY-AKF blev ophugget 
DY-LUX ASW 20 1980 SE-UIT som følge af de skader, den 
OY-RSC Cessna TR 182 1980 N5455S pådrog sig, da den blev væltet 
OY-XYF LS6-e 1992 0-2571 af stormvejr i Roskilde den 25. 

marts i fjor. 
Ejeren af Discus OY-XUG Endelig et par bemærknin-

er bosiddende i Schweiz. ger til ejerskifterne: 

Solgt til Holland 
Solgt til Belgien 
Solgt til England 
Lejemål ophørt 
Lejemål ophørt 
Solgt til Sverige 

Tidligere ejer 

Peter Barsballe, Skærbæk 
VS OY-AYF, Lyngby 
Tom Fisker, Ålborg + 
Finn K. Winkel, Dragør 
Hans Fogh, Herning + 
Niels Arkil, Haderslev 

Flyselsk. Nordjylland, Sindal 
Poul V. Michelsen, Herlev + 
Hans Fogh, Herning + 
Jetair, Roskilde 
Flymøller, Haderslev 
Kim Holst, Måløv + 
KIS Air Charter Norway li 
Flyvegruppen Merlin, Hellerup 
Kim Lindinger, København 
Sterling Airways 
Sterling Airways 
Sun-Air, Billund 
Karl Hendriksen, Middelfart+ 
Kaj Eriksen, Skjern + 

Indehaver af firmaet Britair 
(OY-AYF) er J . Clausen, af 
Commercial International Air-
craft Sales (OY-BUV) er Arne 
Lund Petersen og af Aircraft 
(OY-EGL) Tue Friis Hansen. 
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NAVNE 

70år 

Oberst Helge 
Høy-Hansen 

Den 8. juni fylder oberst Helge 
Høy-Hansen 70 år. Han er ud
dannet som navigatør, fløj fx 
som sådan med 8-17 på 
Grønland, men forrettede fra 
1957 tjeneste indenfor luftfor
svarssystemet, bl.a. som chef 
for luftforsvarscentralerne i 
Karup 1964-68 og Vedbæk 
1971-7 4. 1968-1971 forrette
de han stabstjeneste ved NA
TO, hvorefter han til 1977 var 
chef for Flyverhjemmeværnet. 
Efter fire år i Forsvarsstabens 
personelstab sluttede han sin 
militære karriere i 1985 som 
Air Defence Deputy ved NA
TO's Nordkommando i Kolsås. 

Dødsfald 

Luftkaptajn 
V.Aa.Jacobsen 

Vagn Aage Jacobsen, der 
døde den 17. april, fik sin fly
veuddannelse i Flyvevåbnet, 
hvor han bl.a. fløj i ESK 723 
og blev derpå trafikflyver i 
SAS. 

Selv om han sluttede som 
DC-9 kaptajn, er hans navn 
især knyttet til Convair Metro
politan. Han var førstekraft i 
markeringen af udfasningen af 
denne type i 1975 (formations
flyvning Danmark rundt, bog
udgivelse m.v.). 

For nogle år siden blev han 
grounded af medicinske grun
de, og hans tilværelse blev og
så på andre områder præget 
af store genvordigheder. Han 
bevarede sit gode humør og 
sine alsidige interesser og 
drog hvert år som rygsækturist 
til utilgængelige bjergegne, 
især i Asien. 

Han blev kun 60 år. 
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Generalmajor 
Johs. Skjøth 
Flyvematerie/kommandoens 
centrallede/se sender disse 
mindeord: 

Det er med stor sorg, at vi 
har erfaret, at vor tidligere 
chef, generalmajor Johannes 
Skjøth, er død den 11 . april 
1995. 

Gennem hele sin karriere 
har general Skjøth demonstre
ret sine helt specielle evner, 
og som nyudnævnt officer blev 
han således tildelt H.M. Kon
gens Æresvinge i Guld. 

Johannes Skjøth var initia
tivrig og inspirerende. Han ud
viste stor tillid til sine medar
bejdere, men forventede til 
gengæld, at enhver ydede sit 
bedste. Intet var ham uved
kommende, og han gik gerne 
nye og utraditionelle veje for 
at opnå sit mål. 

Sin militære karriere starte
de Johannes Skjøth som fly
navigatør, men han skiftede 
hurtigt til den mere teknisk be
tonede tjeneste. Han blev ud
dannet ingeniør og har bestridt 
en række af de mest betyd
ningsfulde stillinger ved Flyve
materielkommandoen. 

Efter at have været afde
lingschef i Forsvarskomman
doens materielstab blev han i 
1978 generalmajor og chef for 
Flyvematerielkommandoen, 
en stilling han bestred i ti år, 
hvorefter han til sin pension i 
1992 var Deputy Assistant 
Chief of Staff ved Natos ho
vedkvarter i Europa, SHAPE. 

Med sin humoristiske, men 
altid åbne og ærlige fremtræ
den fik han mange venner og 
væsentlige kontakter. Han var 
i høj grad formidler af et godt 
samarbejde mellem dansk 
industri og forsvaret. 

Det er derfor naturligt, at 
også andre end forsvaret har 
udnyttet hans evner til at få 
tingene til at ske, at skabe 
resultater. Johannes Skjøth 
har således været formand for 
bestyrelsen for Per Udsen Air
craft lndustry A/S og medlem 
af bestyrelsen for bl.a. Elektro
nikcentralen, Spies-koncer
nen og Dansk Almennyttigt 
Boligselskab. 

Knud Sørensens afskedsreception 

En epoke er slut. Efter 35 år i Satairs ledelse, de fleste som 
administrerende direktør, har Knud Sørensen trukket sig 
tilbage. Fra en beskeden begyndelse i 1957 har firmaet 
under hans ledelse udviklet sig til en international koncern 
med datterselskaber i USA, Singapore, Malaysia og nu også 
Beijing. 

Den 31. marts var der afskedsreception i Satairs lokaler 
i Kastrup. Her ses Knud Sørensen (til venstre) sammen 
med fhv. borgmester J. Borgstrøm, Dragør. 

Også politisk var Johannes 
Skjøth meget effektiv. Han var 
i en årrække medlem af Herlev 
Kommunalbestyrelse og var i 
en periode borgmester. End
videre har han været formand 
for Det Konservative Folkepar
tis Amtsorganisation i Køben
havns Amt. 

Johannes Skjøth vil blive 
savnet af alle, der oplevede 
den glæde at kende ham. 

Æret være hans minde. 

Vicekoncernchef 
Helge Lindberg 

Med Helge Lindbergs død er 
en af de store lederskikkelser 
i SAS gået bort. 

Helge Lindberg, der var 
svensker, blev 68 år. Han kom 
til SAS i 1946, og da han blev 
pensioneret i 1991 efter 45 års 
tjeneste, havde han nået at be
klæde ikke færre end 30 for
skellige stillinger i SAS, fra be
sætningsmedlem til vicekon
cernchef. 

25-års jubilæum 

Direktør 
Kaj Pedersen 

North West Air Services dyna
miske direktør Kaj Pedersen 
er medstifter af firmaet og har 
altså 25-års jubilæum samti
dig med dette den 1. juli. 

Kaj Pedersen var flyveme
kaniker i Flyvevåbnet 1959-
1969 og bestyrede derefter 
Brydes værksted i Kalundborg. 
Han kom til Thisted i 1970 og 
har siden har stået i spidsen 
for North West Air Service. Han 
har tillige været brandchef i 
Thisted lufthavn siden den 
åbnede. 

Jubilæumsreception tors
dag den 29. juni kl. 13-16. 

NAVTOR 
flyveplan lægningsprogrammer 

~~ 
Tlf. 42 39 0811 
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Dansk Modelflyve 
Veteranklub 
Klubben blev stiftet i 1991, og 
tæller nu omkring 80 medlem
mer, hvoraf en del har været 
modelflyvere siden først i 30'
erne - altså pionerer fra mo
delflyvningens barndom i Dan
mark, der jo ret beset er et 
stykke dansk kulturhistorie og 
en del af dansk flyvnings hi
storie. 

Det er interessen for at kun
ne fortælle og bevare dansk 
modelflyvnings historie, der er 
hovedformålet med forenin
gen. Man har oprettet et teg
nings-, foto- og tidsskriftkarto
tek, som allerede indeholder 
en del materiale, men som na
turligvis langtfra er fuldstæn
digt. 

En del medlemmer bygger 
kopier af de gamle modeller til 
konkurrence- og udstillings
brug efteroriginaltegningerne. 
Den første danske oldtimer
konkurrence afholdtes i 1994, 
hvor også de første små ud
stillinger fandt sted. i 1995 ar
rangeres der på Egeskov slot 
en udstilling af FJ-modellerne, 
som Familie-Journalen ud
sendte tegninger og byggesæt 
til for at stimulere ungdom
mens flyveinteresse. Denne 
udsendelse påbegyndtes alle
rede i 1938. 

Foreningen udsender et 
duplikeret medlemsblad »Old
timer Modelflyverne« 3-4 gan
ge årligt. 

Med tiden håber vi at få et 
næsten fuldstændigt kartotek, 
så tingene kan bevares for ef
tertiden. Hvis nogen af dette 
blads læsere kan hjælpe med 
oplysninger, lån af tegninger, 
bøger og fotos til kopiering, 
gamle modeller, motorer og 
tidsskrifter - ja, så vil det være 
særdeles velkomment... 

Klubben er naturligvis åben 
for alle interesserede. Hen
vendelse kan ske til forman
den: 

Erik Knudsen, Amagervej 
66, 6900 Skjern, tlf. 97 35 17 
67. 
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Per Weishaupt 
æresmedlem i Dansk Modelflyver Veteranklub 

Per Weishaupt (ca. 1940) med sin selvkonstruerede gummimo
tordrevne hastighedsmodel Per W 55, som var forsynet med 
modsat roterende propeller for at modvirke det kraftige vridnings
moment. 

Det første skridt på Per Weis
hau pts løbebane indenfor 
dansk flyvning var at tage ini
tiativ til at organisere dansk 
modelflyvning. 

For 60 år siden -den 7. april 
1935 - stiftede Per Weishaupt 
Odense Modelflyveklub som 
den første klub i Danmark. Fly
veinteressen var stor, og da 
først begyndelsen var gjort, 
dannedes der hurtigt en række 
klubber over hele landet. 

Det var også Per Weis
haupt, der tog initiativ til i au
gust 1937 at samle klubberne 
i Dansk Modelflyver Forbund, 
som hurtigt blev optaget i Det 
Kongelige Danske Aeronauti
ske Selskab på lige fod med 
forbundene for svæveflyvere 
og motorflyvere. 

Da deri 1946skulleansæt
tes en førsteinstruktør i Dansk 
Modelflyver Forbund, var det 
naturligt, at valget faldt på Per 
Weishaupt. Takket være hans 
store indsats voksede antallet 
af modelflyvere stærkt i de føl-

gende år. Senere blev Per som 
bekendt redaktør af Flyv og 
generalsekretær i Kongelig 
Dansk Aeroklub, men han be
varede hele tiden interessen 
for og tilknytningen til dansk 
modelflyvning. 

I anledning af Odense 
Model Flyveklubs 60-års dag 
har Dansk Modelflyve Vete
ranklub udnævnt Per Weis
haupt som æresmedlem. På 
sin 77-års fødselsdag den 21. 
april fik han ved en lille højti
delighed overrakt et æres
diplom af klubbens formand, 
Erik Knudsen, som også tak
kede Per Weishaupt for hans 
store uegennyttige arbejde til 
gavn for dansk modelflyvning. 

Også en del »gamle« mo
delflyvere fra Odense Model
flyveklub med Gustav Binder
krantz i spidsen var til stede 
for at lykønske Per Weishaupt 
og mindes deres fælles pio
nerdage med de mange spæn
dende modelflyveoplevelser. 

• 

I.ÆSERBREVE 
Boeing 747 
I artiklen om Boeing 747 i 
marts-nummeret har I givet 
JT9D-motoren en alt for lille 
thrust. 

JT9D-3 trykker 43.300 Ibs., 
ikke 11.000 Ibs. 

Leo Larsen 

Læser Larsen har ret. Vi be
klager fejlen samt at vi i billed
teksten har skrevet Boeing 
747-100 - det er en -400. 

En trist historie 
En dag landede der et fly på 
min flyveplads ved Kertemin
de. Jeg kørte og pløjede på 
en mark lige ved siden af. Pilo
ten kom over til mig og forkla
rede at radioen var »stået af«, 
så han kunne ikke lande i Bel
dringe og en passager bad om 
at måtte låne en telefon, så de 
kunne ringe, dels til Beldringe, 
men også til nogle firmaer, da 
de jo nu kom for sent. 

Hjælpsom, som man nu er, 
gik jeg med hjem og anviste 
dem telefonen. Da jeg unæg
telig havde travlt, gik jeg igen 
tilbage og fortsatte med trak
toren. 

En halv time senere kom 
de tilbage og sagde tak for 
hjælpen; de havde lagt penge 
på bordet, og så fløj de. Flyet 
hed OY-CGV og var udlejet fra 
Air Gate i Roskilde. 

Da jeg kom hjem til middag, 
lå der 20 kr. 

Jeg ringede til telefonsel
skabet for at høre, hvor meget 
der havde været ringet for den 
pågældende dag. Min kone 
var ikke hjemme og jeg havde 
ikke selv brugt telefonen den 
dag, så det var let at konstate
re. 

Jo, der var ringet for 55 kr. I 
Her stod jeg så og så på en 

sølle 20-krone, der både skulle 
dække en telefonregning og 
landingsafgift. 

Derudover mit besvær med 
at forlade mit arbejde en travl 
forårsdag. Ja - det var en trist 
historie. 

Vagn Tyrsted Rasmussen 
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FLY
KENDING 20. juni - og mærk venligst kon

volutten Flykending. 
Opgaven i nr. 5: 
1. F-16 
2. Tornado 
3. Jaguar 
4. Tu-22 Blinder 
5. Jaguar 

13. Mi-8 Hip 
14. Fennec 
15. Hughes 500 Cayuse 
16. Gazelle 

Vil du vinde en flyvebog? 
Skriv løsningen på et alminde
ligt stykke papir med angivelse 
af billednummer og flytype og 
send den til FLYV, Skt. Markus 
Alle 13.4, 1922 Frederiksberg 
C, så den er fremme senest den 

Blandt de rettidigt indsend
te løsninger trækker vi lod om 
to præmier. For at vinde første
præmien skal indsenderen 
have identificeret alle 16 
flytyper korrekt, mens det for 
andenpræmien er tilstrække
ligt med 12 rigtige. 

6. F-5 Freedom Fighter Vinderne af opgaven I nr. 4: 

1 

5 

9 

Løsningen på opgaven 
bringes i nr. 7, vindernes nav
ne i nr. 8. 

7. MiG-23 Flogger 
8. F/A-18 Hornet 
9. Alpha Jet 

10. MiG-21 Fishbed 
11. A-10 Thunderbolt 
12. Harrier 

7 

Leo Larsen, Søvej 54, 2791 
Dragør (Vingar for Norden. 
Nordens flygvapen i farg). 
Aksel Schmidt, Poul la Cours 

Vej 3 st., 8660 Skanderborg 
(Fast Jets 2). 

8 

16 
tø 

~ SKOLEN FOR LUFTFARTSUDDANNELSERNE 
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B+I og D teori, Flyveinstruktør, Flyveklarerer, Flyvetelefonistbevis 
Skolen tilbyder andre luftfartsuddannelser efter aftale 

B+I dag- og aftenkursus starter i København og Billund 7. august 1995 

D dag- og aftenkursus starter i København 18. september. D aftenkursus i Billund 14. august 1995 

Flyveinstruktør-kursus, København, start 9. oktober 1995 
FAA Konvertering? - få dansk B+I teori i DK inden uddannelsen i USA 

Ring eller skriv efter uddannelsesprogram for 19951 

Luftfartsskolen BLL: Ellehammers Alle, 7190 BIiiund, tlf. 75 33 23 88, telefax 75 33 29 01 
Luftfartsskolen CPH: Hermodsgade 28, 2200 København N, tlf. 31 81 75 66, telefax 31 81 71 87 
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MODEL
SIDEN 

Af Wilhelm Willersted 

På årets store legetøjs- og 
hobbymesser i USA og Euro
pa kan man heldigvis stadig
væk møde de gode, gamle 
plasticfabrikanter, omend nog
le er blevet en del mindre og 
andre - tidligere benhårde kon
kurrenter - har indgået kom
pagniskab og nu præsenterer 
deres samlede markedsfrem
stød. 

Traditionen tro samler jeg 
ved denne tid normalt trådene 
og giver en lille oversigt over, 
hvad året vil bringe af godbid
der til plasticmodel byggerne 
- både de unge ubefæstede, 
der sværger til de mere kendte 
flytyper og mere eller mindre 
gengangere og til de noget 
ældre model-feinsmeckere, 
der fryder sig over og glæder 
sig til stjerneskuddene. 

Catalina i 1 :48! 

For nogle år siden spurgte et 
af de store, engelske model
bygger-blade læserne om hvil
ken model, man helst ville 
ønske sig at modelfabrikanter
ne kastede sig over at udsen
de i plasticsamlesæt. 

Valget faldt med stor majo
ritet på Catalina i skala 1 :48. 

Og nu er bønnerne tilsyne
ladende hørt, for der kommer 
i år en flot model af Consoli
dated PBY-5A Catalina i den-

36 

Fremmede fugle 
Det kan ikke skjules, at der i disse år er sket en markant udvikling af plastic
mode/byggeriet. Fra at være en niche - en underafdeling - om man vil - af 
den tidligere så udbredte fritidsbeskæftigelse, som kort og godt gik ud på 
at »lave flyvemaskiner i skalamode/« - praktiseret af især den yngre gene
ration - er bygningen af fly i plasticsamlesæt blevet en seriøs hobbyaktivitet. 
Dette skyldes naturligvis i første omgang, at samlesættet nu er en del dy
rere i anskaffelse end da modelbyggerne i princippet kunne erhverve dem 
på lommepenge-niveau, men også at de forskellige mode/fabrikanter nu 
næsten overgår hinanden i at præsentere de mest sjældne og eksotiske 
typer på markedet. Årets mode/nyheder er udmærkede eksempler herpå. 

ne større skala. Den udsendes 
oven i købet både fra Revell 
og fra Monogram, som faktisk 
er gået i samarbejde på mo
delmarkedet. 

Catalinaen er altså i den 
version, som Flyvevåbnet her
hjemme anvendte, så den bli
ver også fin til samlingen af 
danske militærfly! 

Der foreligger endnu ikke 
nogen pris på dette herlige Ca-

talina-samlesæt, men det bli
ver ikke inden for almindelig 
lommepengerækkevidde, vil 
jeg gætte på. 

Ai rfix, der var ved at smutte 
væk fra markedet for nogle få 
år siden efter i årevis at have 
været særdeles aktiv og tone
angivende inden for plastic
samlesættene, er nu på banen 
igen. 

Fabrikken har også 1 :48 

modeller på repertoiret. Det er 
både en flot Hawker Siddeley 
Buccaneer, en ditto Panavia 
Tornado samt en Grumman 
Prowler. Det er fine modeller 
med mange deltaljer - og til 
rimelige priser. 

Japanske Tamiya har kas
tet sig over 1 :48 fly-samlesæt
tene igen efter nogle års pau
se. Og nu vil man fra Tamiya 
kunne møde Kurt Tanks frem
ragende Focke Wulff FW190 i 
to forskellige versioner - hel
digvis også »D«'eren. 

Fra Tamiya kommer også 
en lækker P-51 D Mustang. 

Hong Kong's drager 

En af de nye fabrikanter er 
firmaet Dragon, der er hjem
mehørende i Hang Kong og 
som hurtigt har skabt sig et 
godt navn inden for plastic-

Curtiss XP-55 er udsendt af 
en af markedets nye fabrikan
ter, MPM fra Tjekkiet. 

JUN. 95 

I 
j 



B~GDJ\D ffi:URY? 
HAWKER SEA FURY T-61 

model-byggeriet, dels på 
grund af kvaliteten af samle
sættene, dels for typevalget. 

I øjeblikket fører Hong 
Kong dragerne sig frem med 
et bredt sortiment af Luftwaffe
typer i skala 1 :48. 

Det er for eksempel Mes
serschmitt Me 262 både i nat
jagerversionen og som jager
bomber. Junkers to-motorede 
Ju88 og Ju188 i den store 
skala er absolutte mestervær
ker i modeludførelse. 

Dragon har i forsøget på at 
præsentere nye og ukendte 
typer kastet sig over en del af 
de fly, som tyskerne eksperi
menterede med i de sidste 
krigsår og hvoraf en del ikke 
kom i tjeneste, endsige i luften. 

Men det hindrer ikke, at fly
ene er interessante som mo
deller i Dragons såkaldte mas
terserie. 

Blandt årets nyheder er 
således Bachem Natter samt 
den tomotorede Focke Wulf 
Ta 154 Moskito - også et af de 
fly, der ikke klarede at få meget 
luft under vingerne. 

Den kendte, italienske fa
brik ltaleri samarbejder med 
Dragon. Men dette firma har 
koncentreret sig om de mere 
moderne kampfly, og blandt 
årets mange nyheder her er 
en fuldt armeret Sukhoi Su-34 
i skala 1 :72, en Grum man A-6 
lntruder i Wild Weasel-versio
nen samt en RAH-66 Com
manche helikopter. 

De mere historisk oriente
rede vil kunne glæde sig til en 
Petliakov Pe-2, den sovjetiske 
bomber fra anden verdenskrig 
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samt Luftwaffe-lastglideren 
Gotha G0242 og en civil Luft
hansaudgave af Junkers Ju86. 

Små overraskelser 

Det er som sagt de store, eta
blerede fabrikanter, der tegner 
nyhedsbilledet mest markant 
i årets høst af samlesæt. 

Men et par små ihærdige 
fremmede fugle har banet sig 
vej til hobbyforretningernes 
hylder. 

Det er PM-model, der fak
tisk er hjemmehørende i Tyr
kiet - samt MPM, der selv om 
det lyder ret ens, er et selv
stændigtfirma, hjemmehøren
de i Tjekkiet. 

De to friske opkomlinge er 
faktisk spændende bekendt
skaber. 

PM-model fra Tyrkiet sam-

arbejder forresten med det 
amerikanske Squadron-for
lag, som især er kendt for sine 
perfekte typebogudsendelser 
med fællestitlen In action. 

Fra tid til anden har jeg her 
på modelsiderne præsenteret 
de nyeste In action bøger, der 
er spækket med fotografier og 
fremragende farvetegninger af 
de forskellige flytyper, som 
bogen omhandler. 

Ny er for eksempel en 
spændende bog »Polish Air
force 1939-1945« med mas
ser af spændende billeder fra 
de polske flyveres aktioner 
under Anden Verdenskrig hos 
blandt andet Royal Air Force. 
Nyeste In action handler iøv
rigt om F4U Corsair, og den 
kan varmt anbefales! 

Men tilbage til turkish de
light! 

Den tyrkiske mode/fabrik PM 
Models har overrasket med 
denne herlige to-sædede Bag
dad Fury i 1:72 i irakisk be
maling. 

Blandt årets modelnyheder 
fra lstanbul er Supermarine 
Spitfire med pontoner i skala 
1 :72 samt den to-sædede 
Hawker Bagdad Fury T.61 
med irakiske mærker. 

Det tjekkiske firma MPM 
har i et par meget spændende 
og interessante modeller på 
programmet i år. Det er Grum
man XFSF Skyrocket i skala 
1 :72 samt den ikke mindre in
teressante Curtiss XP-55 
Ascender, den særprægede 
haleløse jager, som kun nå
ede prototypestadiet, men 
som vil være fremragende i en 
modelsamling med for eksem
pel jagertyper gennem tiderne. 

Alt i alt ser det altså lyst ud 
for modelfolket - der er masser 
af godt af både de gode, gamle 
travere og »vildskuddene«. 
Jeg vender naturligvis tilbage 
til flere af nyhederne efterhån
den som de dukker op! 

Tjekkerne har også netop 
præsenteret den to-motorede 
flådejager Grumman XF5F 
Skyrocket, et godtog nøjagtigt 
samlesæt, som ikke har været 
udsendt tidligere på markedet! 
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Sæsonen er startet 
GARMIN GPS, E.W. elektroniske barograter samt markedets bedste håndradio, 

WIN 747. Levering fra lager. Ring eller fax for information og tilbud . 
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Bachmann, International House, Bella Center, 
2300 København, tlf. 3247 3332, fax 3241 3335 

B+l-teori, kr. 14.500,
D-teori, kr. 11 . 900 ,
FLT-bevis kr. 3.800,
us-certifikatkonvertering 

., Hig ti ' Level Meterologi · 
Jet Engine fundamentals 

Der oprettes løbende kurser. Undervisning 2 x ugentligt kl. 19-22. 
Samt SP99ialkurser for A•teori !ør/søndag kl. 9-16. 

Ring for tilmelding/yderligere oplysninger. 

Skolen for civil ' ® z 
Pilot Uddannelse -=•~ingen 

Roskilde Lufthavn - 4000 Roskilde. Tlf.: 42 39 16 30 Fax: 42 40 13 15 

a/s erik thestrup, slagelse 
aircraft insurance 

Slagelse Flyveplads . Gårdagervej 4 . Postboks 17 
DK-4200 Slagelse. Tel.: 58 50 30 60 . Fax: 58 50 05 04 

ALTERNATIVET til »DE ANDRE« 

SAS FLIGHT ACADEMV 
og 

SKOLEN FOR LUFTFARTSUDDANNELSERNE 
uddanner 

TRAFIKFLYVERE 
Ring eller skriv efter uddannelsesprogram med nærmere oplysninger 

om optagelsesbetingelser, uddannelsesforløb, priser etc. 

SLU 

hos: 

FLIGHT ACADEMY TRAFIKFLVVERSKOLEN/ 
DANISH AVIATION COLLEGE 

Lufthavnsvej 48, DK 4000 ROSKILDE 
Tel. +45 46 19 14 88 - Fax +45 461913 12 

Beech Beechcraft Beech 
llawker Scandinavia A/S Hawker 

Bonanza - Baron - King Air - Super King Air - Beechjet 
1900D Airtiner - Hawker 800 - Hawker 1000 

1994 Bonanza A36 SIN E-2913- Bendix/King Silver Crown- lFR 
1992 Bonanza A36 SIN E-2746 - Bendix/King Silver Crown - IFR 

1980 Super King Air 200 - Cargo Door - Collins Praline 

Kontakt Martin Glamann for fulde specifikationer! 

Solhøjgaardsvej 10 
Københavns lufthavn Roskilde 
4000 Roskilde 

Telefon: 46 19 1 o 33 
Telefax: 46 19 03 21 

Beechaalt Scandinsvla AIS er eneloharw!er for Raylheon Airaalt Conl)llny i Skandinavien 

Annoncører i dette nummer 
Avia Radio ..... , .............................. 2 North West Airservice ................ 27 
Codan ...... ..................................... 2 Skolen for Luftfartsuddan-
Per Udsen .... .. ............................... 2 nelserne .... .. ... .. ......................... 35 
lkaros .. ......... ...... ............... ..... .... 13 Beechcrafl Scandinavia NS ....... 38 
Flyvebranchens personale ........... 9 SAS Flight Academy ................ .. 38 
North West Ai rservice ............... .. 16 Sierra Academy of Aeronaulics " 38 
Leki Avialion .............................. 16 Seandipol .. .. ............ .. ................. 38 
Dan Glide .... .. ............................. 17 Skolen for civil pilotuddannelse , 38 
Terma Elektronik ......................... 19 Business Flight Services .......... .. 39 
Danish Aerotech ... .. .................... 21 Stauning Aero Service ...... .. ....... 39 
Satair ........................... ..... .......... 23 Sun Air ............... .. .. ................... 39 

~ SCANDIPOL 
OVERFLADESPECIALISTER PA FLY, BADE, BILER ETC. 

Nu DISTRIBUTØR FOR: AERO COSMETICS INC. 
HELT NYT MIWØRIGTIGT KONCEPT I FLY-RENGØRING OG 

BESKYTTELSE MED LANGTIDSVIRKNING AF ALLE 
OVERFLADER PÅ FLY M.M. 

Plexus: SIDSTE NYT I CLEANER MARKEDET. UDEN FOR AL TVIVL 
DET MEST EFFEKTIVE MIDDEL TIL RÅDIGHED I DAG. 

BRUGES SOM RENSER OG BESKYTTER PÅ KLAR OG FARVET PLAS11K, 
VIRKER FANTASTISK PÅ ACRYLRUDER OG VINDUER SAMT ANDET. 

VI ER EX.PERTER PA MALING OG KEMI. 
RING ELLER FAX FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER! 

Scandlpo~ Heboltoft 53, 6950 Ringkøbing, Tlf. '5132 32 74. Fax '5132 32 74 el. 32 52 01 22 

''FUN IN THE SUN" 
FLIGTH SCHOOL 
In Daytona Beach Florida. Get Your Private Pilot License in 
3 weeks for only $1990. Accommodations & car Available. 
One on One Instruction near one of the most beautiful beaches 
in the world. Also available advanced courses: Multi-Engine 
and Instruments. Call or Fax: GlobalAviation Tul: 001-718 768 
0129 Fax: 001-718-369-3989 Internet: In USA, under classified 
Add#8049 

We'II train you ... 
like we train pilots 
for airlines and 
major helicopter 
operators 

Kawasaki recently chose Sierra Academy as their helicopter 
pilot training partner. Korean Air selected us to set up and oper• 
ate their ab initio pilot training center in the U.S. Fifty other air· 
lines and aviation operations from throughout the world have 
used our training services. 

We extend the same standards and career training environ· 
ment to you - and offer additional support serv
ices to help you, as an individual, succeed as a 
professional. 
Let us prove our value to you. Phone, fax, or write for 
FREE COLOR CATALOG detaiilng our services in your 
specific area of Interest - AIRPLANE PILOT or HELI
COPTER PILOT. 

We will include information on Career Services/Job 
Placement Assistance, J-1 visas, College Degree 
options, Housing, and Student Services. 

SIERRA ACADEMV 
OF AERONAUTICS 
CAPT. JØRGEN ANDERSEN PHONE· +45 4879 4525 
SCANDINAVIAN REPRESENTATIVE FAX· +45 4879 8722 
NELLERØDVEJ 22. OK-3200 HELSINGE 

AIRLINE DISPATCHER AND AIRCRAFT MECHANIC COURSES ALSD AV AILA BLE 
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Sun-Air udfører 
alt arbejde på 
Deres Ay. 

Nyt værksted i Aarhus Lufthavn. 
Som noget nyt tilbyder vi samme 
første klasses arbejde i Aarhus som 
i Billund. Vælg selv hvor De vil 
modtage Super Sun-Air Service. 

Lige fra dækskift 
på Cessna 150 til HSI på Garrett 
motorer. Intet job er hverken for 
stort eller for småt. -De ringer, vi springerl I I 

SUN-AIR Billund Værksted 
Tlf. 75 33 16 11 • Fax 75 33 86 18 

SUN-AIR Aarhus Værksted 
ffl. 86 36 33 55 • Fax 86 36 33 44 

PARIS AIR SHOW 
Endnu få ledige pladser!!! 
3 dage i bus fra den 15/6-18/6. Ho
tel med morgenmad. Pris pr. pers. 
kr. 1.050. Ring for nærmere 
oplysning. Jen-Son Busservice 
Telefon 86 28 30 71 

Udlejning fra Grønholt 
PA 28-151 VFR 
AASA VFR 
AASB IFR 
udlejes fra Grønholt. 

Henv. til DOC-AIR 
tlf./fax 4830 0600 

Et fly der vi/ noget: MAULE M5 235C 

"Vi udnytter kun 10% af 
vor mentale kapacitet" 

- Albert Einstein 
I bogen »DIANETIK"'« viser den 
amerikanske forsker og forrauer 
L. Ron Hubbard, hvordan du kan 
udnytte en større del af din men
tale kapacitet. Du vil bl.a. erfare, 
hvordan du kan: 
• realisere dine virkelige evner. 
• forøge din intelligens. 
• lære dit sande "JEG" at kende. 

Dansk billigbogsudgave, 
501 sider, kr. 98,-

Bestil den fra Dianetik Centrets 
Boghandel, Gl. Kongevej 3-5, I., 
1610 København V. Eller ring: 
3 I 24 I 7 02. 8 dages fuld returret. 

PIPER PA 28 R 180 
Årgang 68, IFR Reg. 
Meget velholdt og nylakeret. 
Moderne navigations- og 
radioudstyr. 
Vestergaard 8662 7077 

SUPER ASW 20 L 

All overlegen! til prisen. 235HK. indsprøjtning CIS propel, fuld I-udstyret. 4 pers. STOL 
(lakeofl 50m) rate of climb 2000 fpm, 155 mph v[l5%, useful load 1050 Ibs. Ekstraudstyr: 

OY-XXF- FT - står som ny, sælges! 
Årg. 81, 131 st. 380 t, luftdyg. 3/ 
96. Peschges VP3 Comp. mit dig. 
og Alpha displ. Bolig komp. GPS 
Garmin 100, 720 FV radio, lukket 
Constabel hænger, autotrækstang 
og hjul , o.s.v. Kan overtages straks, 
står på Arnborg. 

Finn Thierry Andersen, 
Long range tanks. Garmin 100 GPS. plexiglasdøre og trækkrog. Yderst velholdt, altid i hangar. 
airborne ca. 1.0001. Årg. 1982. Se den i EKRK eller efter aftale. Pris kr. 325.000 

tlf. 8686 2900 fax 8686 2901 
el/. privat 8686 2909 Kontakt Jan Christensen. tlf. 31227930. fax 31241625 

:æet a:i ;; 
9CIØ 
t!; 
u,~ 
c:,m :zæ z i!!5 RD EQUIPMENT 
- ;I Skovvej 40 . 4622 Havdrup m a,;; Telefax 46 18 68 46 

a:~46186909 

Elektronisk Flyvecomputer 

CX-1 Pathfinder 
Stor LCD skærm, meget overskuelig og letlæselig. 
Særdeles brugervenlig. 
Kompakt design. 

...... o::z:a 
aaaaa 
øaaaa 
aaaaa •••aa aaa::::a ...,. 

Lavt strømforbrug. 
Taske medfølger. Medlemspris kun 690,00 kr. 

~~ Lufthavnsvej 28 - 4000 Roskilde 
- 5 e R 7i c i Tlf. 42 39 0811 - Fax 42 391316 

Cessna 210-5 (205) 
1965, motor fabriksoverhalet. 
760 limer, propel 16/8-90 640 limer. 
2 COM, 1 VOR/1.0C/GS, lransponder C, 
AOF, marker, dansk LOB + 100 limer 
eftersyn. Henvendelse til Hangar 5, 
tlf. +45 97 36 92 66 eller Knud Jensen. 
tlf. +45 98 96 30 46, 
fax +45 98 96 23 73 

FREDE VINTHER 
2720 C RADIO 

sælges 
Henvendelse 
43 53 06 06 

JEPPESEN MANUAL 
læderindbundet. fuldt ajour, 
som ny. Pris kr. 1,700,
excl. forsendelse. 
Jørgen Jensen, Lønstrup. 
TIi ./fax 98 96 02 40 

KONTORLOKALE 
ledigt på EKRD . 

Henvendelse: 
Tlf. 86 44 52 32 

Flyv billigt 
Cessna 150 årg. 1967. Motor 
TTSO ca. 2200. Flyet TI ca. 
4500. Ditte! Com/ AP Nav. 
God stand. Kr. 85.000,-
Tlf. dag 9852 4500 
aft. 9855 5111. Børge Hosbond 

Business Flight Services 
-stands for: 

Stauning Aero Serv·ice 
High quality aircraft maintenance 

Modification ~ 
Refurbishment 
Training 

Business Flight Services 
Sindal Airport - DK-9870 Sindal 

Telt. +45 98 93 62 22 - Fax +45 98 93 64 93 

Beechcraft Service Center 
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-tilbyder alle former for fly-vedligeholdelse, 
incl. struktur- og lærredsreparationer 
samt totalrenoverInger af fly på op til 5700 kg. MTOM. 

Ring 97 36 90 55 og få et prisoverslag eller tilbud .. . 

~ !i'lilUNiN6 . 
~~{,/ aeRD !i/lRV/1111 
Stauning Lufthavn - DK - 8900 Skjern - TIi. 97 36 90 55 - Fax 97 36 93 04 

God service og fornuftige priser ti/ kvalitetsbevidste nyejere ... 
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LØSSALGSPRIS KR. 32 FLY VEVABENETS BIBLIOTEK 
Postbesørget blad 0900 KHC 

.JOHSTRUP\..'E.J ·2135 

·.3500 \i ~ER.LØ'.3E 

Lær at flyve 
HER ER 
FLYVESKOLERNE 

De anvendte bogstaver betyder uddannelse til: 
A--privatflyver-certifikat. B=trafikllyvercertifikat af III klasse. D=trafikflyver
certifikat af I klasse. l=instrumentbevis. IFR=instrumenlflyvning. 
VFR=sigtflyvning. PFT:periodisk flyvetræning. TWIN=tomotors. 
INT=intemationalt. NAT.=nationalt. nat-VFR:tilladelse til at flyve i mørke. 
FLT =ftyvetelefonistbevis.AB-INITIO:fra begyndelsen og frem til trafikflyver· 
certifikat på twin. INSTRUKTØR=flyveinstruktøruddannelse. OMSKO
UNG:typeomskofing 

HOVEDSTADSOMRÅDET 
AIR GATE APS 
Lufthavnsvej 44, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, Tlf. 46 19 14 22 
Bornholms Lufthavn, Rønne 
Tønder Flyveplads 
6270 Tønder, Tlf. 74 72 26 55 
Alle certifikater, bannelslæb. 
Speciale: US konverteringer, teori 9 og 10. 
Teon: AINVHF / fVHF /FLT.Individuel A-teori. 

ALLERØD FL YVESKOLE 
Allefød Flyveplads, 3450 Allerød 
Tlf. 4817 7915, Fax 4814 01 48 
A, I, Omskoling, PFT·A, I. Teon A, lnt/Nal VHF. 

CENTER AIR ApS 

HEUKOPTER-5ERVICE A/S 
Lufthavnsvej 32, 4000 Roskilde, tlf. 46 19 15 11 

A, B, AS-lnitio, in5lruktør, Nat-VFR, omskoling 
jethelikopter, PFT • A,B 

A/S HEUFLIGHT DENMARK 
Lufthavnsvej 50 Roskilde Lit.havn 
4000 Roskilde, tlf. 46 19 00 11 

A og B skoling på heliloopter, nat-VFR samt PFT på helikopter, 
omskoling til jethelikopter ird. jet fundamentalt, simuleret I-træning som 
integreret del af 1·1)10g131Tl på helikopter, 

JETAIR FLIGHT ACADEMY 
Lufthavnswj 50, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf. 46 19 15 55 
Fax46191650 

.JO\··-~STRUP 

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

A, B, I, Twin, AB lnitio, Instruktør 
PFT, omskolinger, Teori A, NaVlnt•VHF 
US konvertemger 
Omskoling til banneislæb1lyslæb 
Basic Aeroballe, Speciale: Uddannelse til sofly 

KARLOG AIR A/S 
Søndelbo!g Lufthavn 
6400 Sønderborg 
Tlf. 74 42 22 85, fax 74 42 90 85 

Billund, tlf. 75 35 41 85 
Esbjerg Lufthavn, tlf. 75 16 05 85 
Aarhus/lirstrup, tlf. 86 36 39 85 

A, B, I, Twm, Instruktør, Teori A, PFT og 
typeuddaooelser, lnt./Nat., VHF, FLT, Morse, Konvertennger 

A/S HEUFUGHT DENMARK 
l.ufthavnswj 35, BIiiund Lufthavn 
7190 Billund, Ul. 75 33 89 11 

1.J[JI.J 

HangaMlj M, Roskilde lufthavn, 4000 Aoslålde 
Tlf. 4619 08 07, fax 4619 08 37 
R~Flyveplads 
Odense Lufthavn 
A,B,1,Twin, mtruklør. Kunstflyvrnng, haleliul, omskoling, PFT· 
A,B,I, Twin. Nat./lnt.•VHF, FLT, morse. Teori: A 

Praktic A, B, I, D, Twm, Instruktør, Turboprop/Jetskoling. Simulator, AB 
1nitiosamt PFT 
Teori: A, BIi, D (koocesslonshaver BIi og D: FTS) 
Kommunikation: Nat. · VFH, lnt VHF, FLT, 
Morse. Simulator 

A og B skoling på helikopter, Nat·VFR samt PFT på helikopter, 
omskoling til jethe!ikopter 1ncl. Jet fundamentah, simuleret 
I-træning som Integreret del af I-program på helikopter 

COPENIIAGEN AIRTAXI A/S 
Københavns Lufthavn Roskilde 
Wtlavnsvej 20, 4000 Roskilde 
Tlf.46191114,fax46191115 

A, B, I, Twm A8-INIT10, Instruktør, nat-VFR, Omskol'ing, PFT-A, B, 
I, Twin.Teori: A, B+I, D, NATnNT-VHF, FLT-bevis. 
Lolland Falster Aiiport. 4970 Rødby 
Tlf. 53 90 62 37, fax 53 90 66 72 
A, omskoling, PFT•A. Teori: A. 

DELTA FLY 
Hangar,ej E 12, Roskilde Lufthavn 
4000 Rosl<ide, tlf. 4619 07 07, 

A, B, I, Twin VFR/IFR, instruktør PFT, omskoling, Teori AINVHF/ 
IVHF 

FL YVETEORISKOLEN 
l ufthavnswij 50 
4000 Rostolde 
Tlf. 461916 60, Fax 4619 16 50 
Teori: M, BIi, D. 
Desudon kulser I High Level Meteorology, Jet Engine 
Fundamentals, koovertenngskursarfra udenlandske cer1ifikater, 
FLT kurser samt alle former for lolskdge fagkulser tilrettelagt 
specielt I hvert enkelt tillælde. Alle kurser tilrettelægges stort set 
O'l8f hele landet. 

IKAROS FLY ApS 
Hangasvej A 12, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf. 46191010, fax 4619 05 15 
Teon: A, Bl I+ D gennem Skolen for CMI Pioeudd. (CPU) 
Skole/PFT: A, B, I, D, twin, tufllot:wop, instruktør, nat-VFR, 
omskoling, simulator, baMølslab. Specla!e: US-konvertennger. 
Kommunikation: Nat.Ani. VHF og IIIOIS8. FLT geme,n Skolen for 
Civil Pilotudd. 

SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tlf. 46 19 16 30, fax461913 15 

Teori: M, BIi, D. (koncassionshave BIi og D:CAT) 
Desuden kurser i High Level Meteorology, Jet Engine Fundamentals, 
Konvertenngskurser I forb.m. udenlandske certifikater, Flyvetelefonist• 
bevis kurser, BL 9 og 10 teori. Hllnall factors and nmitalions, PFT
kurser samt alle former for fagkurser. Undervisning pnmært 
klasseuodervisn- Enkelt hold og specialkurser oprettes efter behov. 

SKOLEN FOR LUFTFARTSUDDANNELSERNE (SLU) 
Hemlodsgade 28, 2200 København N, 
tlf. 31 817566 
Ellehammers Alle, 2. sal 
7190 Binund, tlf. 75 33 23 88 

JETAIR FLIGHT ACADEMY 
Lufthavnsvej 35, Bibld Lufthavn, 7190 Billund 
Tlf. 75 35 40 09, lax 75 35 40 49 

Praktik: A. B, I, D, Twin, Instruktør, Turboprol)'Jetskolr,g 
Simulator, AB tni1io samt PFT Teon: A, BIi, D {koncessions· 
haver BIi og D:FTS 
Kommunikation: NAT, -VHF, lnt VHF, FLT. Morse, simulator 

NORTH FL YING A/S 
Aalborg afd.: Aal)org Lufthavn, 
9400 Nr. Sundby, TIi. 9817 3811 
Århus afd.: Århus Lufthavn, 
8560 Kolind. Tlf. 86 36 34 44 
A, B, I, Twin, PFT, nat·PFT, teon A, 111Struktør 
Turbo Prop Skolng 

Teori: 811, D, FLT, flyveklarerer, flyveinstruktør• og konvertenngskurser, SYGOS AIR 
Andra luftfansuddannelser lillYfdes eher altale ATS-, AFIS- og Vamdrup Flyveplads, 6580 Vamdrup. 
radarlrurserm.v. Tlf. 75 58 34 02 

Tenniner og betingelser som anglYet I skolens undervisnmgsprogram. Skoong til A samt PFT til A, omskoling alle enmotorede. 

FYN 
eaAIR 
Odense Lufthavn 34, 5270 0deose N, tlf. 64 89 16 12 
Mobll 30 69 79 12 
Skoleflyvning til A, Bog I samt omskoling og PFT. 
Teori til A samt NATnNT-VHF og FLT. 

CENTER AIR I 
Odense Lufthavn, Rosen!Jåroen, 5270 Odense N, TIi. 65 95 44 44 
A-skoling, A, PFT, 1-malors omskolocng 

Teon: A, Nal/lnt. VHF 

TRAINING CENTER WEST 
Karup Lufthavn, 7470 Karup 
Tlf. 97 10 12 66 
Staunlng Lufthavn 
6900 Skjern, tlf. 97 36 92 06 
Slave Lufthavn 
Viborg Flyveplads 
Herning Flyveplads 

A, B, I, PFT til alle cert. Twin, instruktør, Teon: A, B+I, D 
lnt./Nat. • VHF, FLT bevis+ teknisll og praktisk 
undervisning på flere turbo og jet typer. 
(konssessoonshaver BIi og D: FTSJ 





GPS 
Satellite 

Navigation 

Har alle GPS-45/95 faciliteterne. 
I samme størrelse som en mobilradio 

SALG . SERVICE . GARANTI 

AVIA RADIO A/s 
Hangar 141 
Copenhagen Airport 
DK-2791 Dragør 

Phone: 32 45 08 00 
Telex 31321 
Fax 32 45 73 75 

(!) 

~\\' 
~li 
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~u@c-lJ@L]]:Gill[;)[}!:]0[}!]@ §l GillDO::iJJ@ 
GENERAL AVIAT/ON HUSH KITS BY: 

"QUIETFLIGHT" SYSTEM GOMOLZIG 

Kære flyejer 
Ønsker du støjen nedsat på dit fly, 

venligst kontakt os på telefon 97 96 53 22 eller 
fax 97 96 53 02 for pris ind. montering. 
North-West Air Service A/S er i dag 
eneforhandler af ovennævnte system 

med godkendte ST-er. 

North-West Air Service A/S 
Thisted Airport. DK-7730, Hanstholm 
nt.: 97 96 53 22 . FAX: 97 96 53 02 

Flyforsikring 

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

~ aps 

FLYUDLEJNING 
AYF AA-1 IFR/GPS 
BSV C172 IFR 
RPJ C172 IFR 
BIU C172 IFR 
BRT PA28-181 IFR 
CJI PA28-181 IFR 
BLU PA28-181 IFR 
BEi C177RG IFR/GPS 
CRC C177RG IFR/GPS 
ENG PA32-SIX IFR 
ASJ BE95 IFR/TWIN 

Rabatordninger ener anale. 

SKOLEFL YVNING 
A, B, I & Twin skoling samt PFT. 

Velkommen hos 
Danmarks stærke 
forsikringspartner. 

@dan 
Luftfartsafdelingen 

Gammel Kongevej 60 
1790 København V. 

Tlf.: 31 21 21 21 

PR. TACHO 495,-
PR. TACHO 625,-
PR. TACHO 625,-
PR. TACHO 625,-
PR. TACHO 790,-
PR. TACHO 790,-
PR. TACHO 790,-
PR. TACHO 845,-
PR. TACHO 845,-
PR. TACHO 1.190,-
PR. AIRB. 1.600,-

Vi er specialister i konvertering af udenlandske certifikater. 
Kom eller ring og få til rettelagt din uddannelse til en fornuftig pris. 

A-CERTIFIKAT 
Vi kan nu tilbyde en virkelig fordelagtig pris på A-certi fikat: 
Cessna 172 - 999 25 incl 25% moms pr. bloklime 
Prisen er under forudsætning af kontant afregning efter hver flyvning. 

Åbent alle dage mellem 08:00 & 19:00 

IKAROS FLY- ROSKILDE LUFTHAVN - 46191010 
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68. årgang nr. 7 

Rubrikker 

Kort sagt 

I øvrigt 

Aktuelle fly 

Oscar Yankee 

Navne 

Flykending 

Modelsiden 

Redaktion: 
Sankt Markus Allå 13,4, 1922 Frederiksberg C 
Telefon 31 35 45 00, Telefax 31 35 97 68 

Ansvarshavende redaktør: 
Hans Kofoed 

Abonnement og administration: 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Telefon 4619 08 11, Telefax 46 19 13 16 

Abonnementspris: 324 kr. pr.år. 

Administration vedr. medlemmer af 
Flyvevåbnets Soldaterforening: 
Frank Jeppesen, Dehnsvej 8, 4700 Næstved 
Telefon 53 72 17 28 

Annoncer: 
Jakob Tornvig, Bredgade 27, 7160 Tørring 
Telefon 75 80 1 0 18, Telefax 75 80 13 21 

Produktion: 

4 

5 

10 

33 

34 

35 

36 

Slagelsetryk A/S, Rosengade 7C, 4200 Slagelse 

Telefon 53 53 00 11, Telefax 58 50 01 63 

Distribueret oplag ifølge Dansk Oplagskontrol 

i perioden 1.7.93 t/130.6.94: 8.535 stk. 

JUL. 95 

Juli 1995 

Artikler 

7 Flyvestationsdag i Vandel 

8 Framtid og fortid 
Det norske flyvemuseum 

12 Aero '95 

16 Svebølle-lejren 1943 

19 Sunairs anden Jetstream 41 

20 SAS og Lufthansa indgår alliance 

21 Styring med lys 

22 En svæveflyvesafari 

24 Første YAK-52 i Danmark 

25 SAR statistik 

27 Hvirvelstrømsundersøgelser på fly med »indbyggede fejl« 

28 Flyvematerielkommandoens våbentekniske afdeling 

31 Battle Damage Repair Center 

32 Maersk Air: stort overskud 

Forsidefoto: Fairchild 
A-10 Thunderbolt, 
fotograferet på 

Flyvestationsdagen på 
Vandel af Jan Jørgensen. 

Herover: Den 10. april var det 36 år siden 
Northrop Grumman T-38 Talon fløj første gang. 
Omkring 68.000 piloter har fået deres vinger på 
Talon, og mere end 700 af de 1.187, der blev 
bygget, flyver stadig - og typen fortsætter et godt 
stykke ind i næste århundrede. 
(Foto: MSgt. Fernando Serna, U.S. Air Force). 
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KORT 
SAGT 

Pemco i Norge 
Pemco World Air Services A/S 
i Kastrup Syd har skrevet kon
trakt med det spanske char
terselskab Air Espana (Air 
Europa) om line maintenance 
af selskabets Boeing 737 og 
757, når de beflyver Garder
moen lufthavn ved Oslo. 

Arbejdet, der også omfat
ter teknisk støtte og transit 
checks, udføres af udstatione
rede teknikere fra Danmark. 

Pemco havde i apri l en 
Boeing 757-200 fra Air Hol
land ti l C-check. Ved samme 
lejlighed udførtes en del 
arbejder i henhold til Service 
Bulletins og Service Letters. 

Flyveulykken 
ved Holstebro 
SZD-50.3 Puchacz OY-XTR, 
tilhørende Holstebro Svæve
flyveklub, havarerede den 17. 
maj ved Nr. Felding. Flyet var 
startet normalt og fløjet ud til 
øvelsesområdet for at øve 
unormale flyvestillinger. Her 
gik det ifølge øjenvidner i 
spind i ca. 350 meters højde. 

Instruktøren, Karl Børge 
Visby Bunck, 52 år, og eleven 
Erik Holm Nielsen, 45 år, 
omkom begge. 

Dødsulykker under skole
flyvning er uhyre sjældne. I 
1984 omkom en elev, men in
struktøren overlevede , og 
man skal helt tilbage til 1976 
for at finde en ulykke, hvor 
begge ombordværende mis
tede livet. 

En mekaniker forbereder en 2.200 liter brændstofcelle til in
stallation i den første U.S. Navy F/A-18E/F Hornet på North
rop Grumman fabrikken i El Segundo, Californien. 

4 

Cellen installeres i en af Hornets fire takke og er fremstillet 
af et materiale, der er mere bøjeligt, vejer mindre og er lettere 
at installere og mere modstandsdygtigt mod rifter end de 
celler, der bruges i tidligere versioner af F/ A-18. Bøjeligheden 
er der brug for, når cellen, der måler 2, 1 x 2, 1 meter, skal 
skubbes ind i flyets krop gennem en åbning på 30 x 60 cm. 

Nyt fra Flyve
museet 
Danmarks Flyvemuseum i Bil
lund markerer 50-året for Dan
marks befrielse ved en total 
fornyelse af den del af den 
permanente udstilling. der be
handler flyvning i Danmark un
der besættelsen, ikke blot 
dansk flyvning under be
sættelsen - den var der jo ikke 
meget af. 

Udstill ingen er opdelt i fire 
sektioner: 

besættelsens første tid 
1940-42 
Luftwaffe i Danmark 
Allierede luftoperationer 
over Danmark 
Modstanden 1943-45 og 
befrielsen. 

I udstillingen indgår et in
teraktivt videoudstyr, erhver
vet med støtte fra Ribe amt (for 
penge amtet sparede ved at 
bakke ud af det meget omtalte 
laserlysshow. Fornyelsen er i 
øvrigt bekostet af Foreningen 
Flyvemuseets Venner. 

I tilslutning hertil er der en 
særudstilling om de indefros
ne fly på Grønland og bjerg
ningen af et af dem, en P-38 
Lightning. I udstillingen indgår 
dele fra en flyvende fæstning, 
der har ligget indefrosset i 
over 50 år, men desværre var 
knust af ismasserne. 

Den nye 172 
Prototypen til den kommende 
udgave af Cessna 172 med 
Lycoming 10-360 motor var i 
luften første gang den 19. 
april, ført ikke af en testpilot, 
men af Ellis Brady, der har 
været 30 år hos Cessna og nu 
er director of technical engi
neering. 

Han fortalte bagefter, at det 
var hensigten at flyve med 
2.400 olm ved max. cruise, 
men omdrejningstallet viste 
sig at ligge på omkring de 
2. 700. Propelstigningen blev 
derfor justeret før næste flyv
ning. 

På den første flyvning re
gistreredes 135 knob TAS i 
5.000 fod. 

Passagerrekord 
Den 18. maj satte Danair ny 
passagerekord med 10.370 
passagerer på de danske 
indenrigsruter. Den tidligere 
rekord var på 10.133 og var 
tre år gammel. 

Efter det gode år 1994 sy
nes fremgangen at forsætte 
ind i 1995. Passagertallet for 
de første fire måneder ligger 
8% over den tilsvarende pe
riode i fjor. 

Danair-samarbejdet nær
mer sig sin afslutning, og det 
kan endnu en gang konstate
res, at det er et interessant 
marked, som bliver liberalise
ret den 1. oktober. 

Fokker 50 til 
Skyways 
Det svenske regionalflyvesel
skab Skyways, der ejes af Sa
lenia AB, har købt to Fokker 
50, hvoraf den ene gik i drift i 
maj på ruter fra Stockholm-Ar
landa til Borlånge og Visby. 
Den anden leveres i august. 

Skyways, der har base i Lin
koping, har siden sin oprettel
se i 1987 opereret en flåde af 
Saab 340 på sine føderuter til 
Stockholm og København og 
befordrede i fjor 300.000 pas
sagerer. Væksten var så stor i 
årets sidste del, at der opstod 
et akut behov for større fly, og 
i januar i år begyndte man at 
flyve med en Fokker 50 på wet 
lease fra lcelandair. 

Støjdæmpet 
DC-9-21 
Det amerikanske firma Aircraft 
Performance Systems Ine. i 
New York købte i fjor to SAS 
DC-9-21, som SAS så lejede 
tilbage. 

OY-KIB er i foråret blev for
synet med støjdæmpningsud
styr på motorerne. Den blev 
prøvefløjet den 12. april og gik 
i trafik den 16. på ruten Oslo
Stockholm. 

Den anden, OY-KGE, skal 
også "hush kittes". 

Flyene forbliver i drift hos 
SAS til udgangen af septem
ber i år. 
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Miljø- Flyveulykken Frimærke I øvrigt 
godkendelse ved Holstebro med fly _____ ...... ..., 

Hærens Flyvetjeneste har 
Frederiksborg amts teknik- og SZD-50.3 Puchacz OY-XTR, -------- g.75 \ 

fået ny chef, oberstløjtnant 
miljøudvalg har givet Sundby- tilhørende Holstebro Svæve-

Ebbe Johansen, der kom-
lille flyveplads ved Slangerup flyveklub, havarerede den 17. 

\ mer fra Prinsens Livregi-
ny miljøgodkendelse. Pladsen maj ved Nr. Felding. Flyet var l ment. 
bruges af Nordsjællands Fald- startet normalt og fløjet ud til . 'i,, u 
skærmsklub, der nu har lov til øvelsesområdet for at øve 

·:~- En CanadairCL-215 »vand-
at foretage 2.500 flyvninger unormale flyvestillinger. Her 

bomber«, indlejet fra Cana-
om året, heraf 1.400 i de tre gik det ifølge øjenvidner i 

da, er i sommer stationeret i 
travleste måneder. spind i ca. 350 meters højde. Der er længe mellem at Post-

Skavsta ved Nykoping som 
Det er hvad klubben selv Instruktøren, Karl Børge væsenet udsender frimærker 

led i det svenske sluknings-
har søgt om. Man havde tidli- Visby Bunck, 52 år, og eleven med flymotiver, så derfor er 

beredskab for skovbrande. 
gere tilladelse til op til 22.000 Erik Holm Nielsen, 45 år, det værd at bemærke, at der 
flyvninger. omkom begge. udkom et sådant den 4. maj. 

Tllsinge har afvandings-
- Det lyder som et drastisk Dødsulykker under skole- Det indgår i serien Fred og fri-

problemer i begge ender af 
fald, men vi har aldrig udnyt- flyvning er uhyre sjældne. I hed, der markerer 50-året for 

den forlængede (og dreje-
tet den gamle tilladelse fuldt 1984 omkom en elev, men in- Danmarks befrielse. 

de) bane, så kun de midter-
ud, siger klubbens formand struktøren overlevede, og Mærket, der er på 8,75 kr. , 

ste 650 m kan benyttes. 
Mogens Larsen til Frederiks- man skal helt tilbage til 1976 viser en Short Stirling, der 

Først næste år bliver der 900 
borg Amts Avis. for at finde en ulykke, hvor nedkaster containere til mod-

m til rådighed. 
begge ombordværende mis- standsbevægelsen. Det er 
tede livet. udarbejdet på grundlag af et 

Schleicher ASW-27proto-
fotografi i Danmarks Friheds-

typen fløj første gang den 
museum, og for den grafiske 

3. april, ført af konstruktøren Stop for udformning står Jakob KOh-
Gerhard Waibel. Det er et 15 

Kiev-ruten 
nel. 

m fly med et sideforhold på Det var en 25 og små winglets. Præsta-
SAS standsede midt i maj be- drone Mid Life tioneme skal være som 20 
flyvningen af ruten mellem Kø-

Update m flyet ASW-17. 
benhavn og Kiev. Det skyldes Den 7. april blev politiet i Hil-
ifølge Erhvervsbladet, at den lerød alarmeret af en mand, Den 11. maj var der officiel roll- SAS vil åbne en rute Kø-
ukrainske regering har indført der under en spadseretur hav- out på Lockheed fabrikken i benhavn-Poznan, selska-
en 15% skat på alle indtægter, de fundet et .haleroret" til et Fort Worth (ex General Dy- bets tredje til Polen. Poznan 
der relaterer sig til ruten, end- fly, der var drevet i land ved namics) af prototypen til Mid- har i forvejen kun en udlands-
da med tilbagevirkende kraft Smidstrup i Nordsjælland Life Update konfigurationen af rute, til Dresden. 
til maj 1994! (ved Gilleleje). F-16 - og den var dansk! Det 

Mystikken bredte sig imid- var ET-204, Flyvevåbnets Saab JAS 39 nr. 39109, 
lertid, skriver Frederiksborg allerførste F-16, leveret den det niende seriefly, fløj 
Amts Avis, da hverken politi 18. januar 1980. første gang den 4. maj. 
eller Statens Luftfartsvæsen Men det var nu ikke første 
havde meldinger om et savnet gang, den MLU-modificerede Maersk Air opretholder fra 
fly. Men så blev Havarikorn- F-16 var ude i den friske luft. 27. maj til 27. august en rute 

Vi retter missionen for civil Luftfart kob- To prototyper er færdige, og Billund-Færøerne med to 
let på sagen, og den konsta- den første flyvning udførtes ugentlige afgange, onsdag 

Der var for mange fejl i nr. 5, fx terede hurtigt, at flydelene den 21. april. og lørdag, med afgang fra 
skrev vi på side 5 i notitsen stammede fra et af Søværnets De deltagende lande, Bel- Billund kl. 12.15. 
om Reno Air, at LN-RLG er en fjernstyrede fly, en såkaldt gien, Danmark, Holland, Nor-
DC-9-41 - det er en DC-9-82! drone, der bruges som skyde- ge og USA, vil i den nærmeste Swissair har erhvervet en 
Og det var ikke OY-KGD, men mål af skydeskolen på Sjæl- fremtid begynde det prøve- 49,5% andel i Sabena. Air 
OY-KGT, der ankom til Oslo lands Odde. flyvningsprogram, der skal France's andel på 37,5% kø-
den 18. marts {KGD er en DC- eftervise, at Mid-Life Update bes tilbage af den belgiske 
9-21, der som nævnt senere i konfigurationen lever op til de stat. 
rubrikken er udgået af SAS specificerede krav. 
flåden). Nye numre Allerede til efteråret vil Ho- Dassault Mercure,det sid-

Og i oversigten over dan- vedværksted Ålborg indlede ste rent franske trafikfly, fløj 
ske Beech 200 har vi medta- Det er ikke blot KDA-huset, ombygningen af den første sidste gang 29. april. Eneste 
get OY-GEA. Som der står an- der har fået nyt telefon- og te- Mid-Life Update prototype i operatør var Air lnter, der 
detsteds på siden ( og som det lefaxnummer. Alle abonnenter Danmark, hvorefter Flyvevåb- havde 11 fly. 197 4-1995 fløj 
tydeligt fremgår af forsidebil- i Roskilde lufthavn har nu num- nets øvrige F-16 vil blive om- de 360.000 timer og befor-
ledet!) er det en Beech 2000 re, der begynder med 46 19 i bygget i løbet af de næste fire- drede 44 mio. passagerer. 
Starship og ikke en King Air. stedet for med 42 39. fem år. 
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Enhedsflåde 
Fokker 50 er efterhånden ved 
at blive for lille til mange af 
Maersk Air's ruter, og man har 
længe arbejdet på at finde en 
afløser. Det bliver Boeing 737-
500, men ikke i standardud
gaven til 123 passagerer. 

er 3.000 lbs.(1.361 kg) lavere 
end for standardudgaven. Det 
betyder store besparelser i en 
route og startafgifter, der be
regnes efter max. tilladt fuld
vægt. I Billund sparer man fx 
114 kr. pr. start eller henved 
en kvart mio. om året, hvis 
man regner med 6 starter pr. 
døgn, hvilket ikke er urealistisk 
- og så er Billund endda en 
bill ig lufthavn, hvad angår 
startafgifter. 

Maersk Air har nemlig afgi
vet bestilling på 6 stk. Model 
737-500 Light, der indrettes til 
104 passagerer i to klasser. I 
den forreste del af kabinen er 
der plads til 45 på business 
class med fem sæder over 
tværs. I den øvrige del er der 
normal Boeing 3 + 3 indret
ning til økonomiklassepassa
gererne. 

De nye fly leveres næste 
år, og Maersk Air får dem med 
en klækkelig rabat. Til Ber
lingske Tidende siger direktør 
Bjarne Hansen, at selv om lis
teprisen er $40 mio. pr. stk., får 
Maersk Air dem for under 30! 

Flyene indregistreres med 
en max. tilladt fuldvægt, der 
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Aktuel kommentar: 

Restriktioner i Roskilde 

Miljøankenævnet stadfæstede den 16. maj en række sær
deles restriktive miljøkrav for Roskilde lufthavn. 

Dokumentet er på 56 (!) A4 sider, indeholder de indsi
gelser, der er fremkommet fra lufthavnens brugere, men 
de afvises hver og en, og hovedessensen er, at fritids
flyvning stort set umuliggøres i Roskilde lufthavn. 

Skoleflyvning, kunstflyvning og faldskærmsflyvning må 
fra 1. september kun foregå på hverdage indtil kl. 19. Om 
vinteren dog til kl. 22, men da den flyvning næsten 100% 
er VFR, er denne lempelse uden reel betydning. 

På de vilkår vil det være nærmest umuligt at få økono
mien i en flyveskole til at løbe rundt - det er svært nok i 
forvejen. 

I fjor var der i alt 89.595 operationer fra Roskilde, og det 
derfor synes at være en uventet imødekommenhed, at 
lufthavnen godkendes til 200.000 operationer om året, men 
af disse m~ højst 50.000 være med skole-, faldskærms- og 
kunstflyvnrngsfly. 1994, som ikke var noget særlig godt år 
for flyveskolerne, var der 34.402 skoleflyvninger i kontrol
zonen og 11.758 uden for denne. Endvidere udførte certifi
katindehavere 7.242 "øvelses- og træningsflyvninger", så 
man er altså allerede nu over det maximalt tilladte antal 
skoleflyvninger m.v. 

Men med de tidsmæssige begrænsinger, fritidsflyvnin
gen pålægges, skal det såmænd nok vise sig, at i fremti
den vil de 50.000 slå rigeligt til. 

Og kan lufthavnens brugere ikke leve med de nye vilkår, 
kan de bare flytte et andet sted hen - det siger Miljøanke
nævnet! 

Hans Kofoed 
Ansvarshavende redaktør 

Hjem til 
Prestwick 
De dårlige tider for flyindustri
en bevirker, at fabrikkerne i 
større og støre omfang tager 
arbejde hjem, som hidtil er ud
ført af underleverandører. Så
ledes fremstiller British Aero
space i Prestwick nu hele struk
turen til Jetstream 41. Tidligere 
blev hale- og rorflader bygget 
af Pilatus i Schweiz, vingerne 
af Gulfstream i USA. 

Prestwick-fabrikken har og
så overtaget produktionen af 
vinger til Avro RJ (BAe 146) fra 
Textron Aerostructures i USA. 
Bygning af en RJ vinge kræ
ver en masse mandtimer og 
varer 20 uger. I år skal Prest
wick levere seks sæt RJ-vin
ger; for 1996 er programmet 
18 sæt. 

I øvrigt har British Aerospa
ce oprettet et datterselskab, 
British Aerospace Aerostruc
tures, der pr. 1.januar har over
taget afdelingerne for frem
stilling af strukturelementer på 
fabrikkerne i Bristol, Manches
ter og Prestwick. 

Lufthansas 
bedste år 
1994 er det hidtil bedste år i 
Lufthansa-koncernens histo
rie. 

Omsætningen steg med 
6,2% til DEM 15,8 mio., men 
overskuddet blev næsten for
doblet, idet regnskabet før 
skat og afskrivninger udviser 
et overskud på DEM 578 mio. 
mod 300 mio. året før. 

Udgifterne steg med 4,3%, 
men personaleudgifterne faldt 
med 3%. Produktiviteten pr. 
medarbejder var 15% højere 
end i 1993. 

Der blev anvendt DEM 2, 1 
mia. til investeringer, hvoraf 
DEM 1,6 mia. blev brugt til køb 
af nye fly. 

Og 1995 begyndte godt. 
Første kvartal viste en stigning 
i antallet af passagerer på 
8,5%, men mængden af fragt 
og post voksede med 22,5%! 
Udnyttelsen af flyene steg 
med 3,6% til 71,3%. 

Ikke mere is 
0 • 

pa vingerne 
Som en direktefølge af SK751 
havariet ved Arlanda i decem
ber 1991, der skyldtes klaris 
på vingerne, har SAS besluttet 
at installere elektrisk isbe
kæmpelsesudstyr på vinger
ne af sine 65 MD80. 

Udstyret leveres af det 
amerikanske Allied Signal og 
består af tynde varmeelemen
ter, indkapslet i fibre. De pla
ceres på vingerne og er for
synet med følere, der sørger 
for, at der "lukkes op for var
men", når der er behov derfor. 

Prototypeinstallationen ud
føres af Field Aviation i Toronto 
Canada. ' 

SEA lejer fly 
Sterling European har indlejet 
Boeing 737 G-BGJF fra G.B. 
Airways. Den gik i drift den 4. 
april og flyver med engelsk be
sætning, primært ud af Billund. 

Og så har selskabet købt si
ne første fly, Boeing 727 OY
SBI og 'N. Sælger er Sterling 
Airways' konkursbo, af hvem 
man hidtil har lejet de to fly. Ster
ling European opererer fortsat 
to af boets Boeing 727 på leje
basis, OY-SAU og OY-SBO og 
har desuden til sommerpro
grammet måttet indleje endnu 
en 727 i USA, OY-SCC, der blev 
taget i brug den 12. maj. 

I indeværende sæson vil 
en 727 være placeret i Lon
don og en i Bruxelles. 

De i Danmark placerede fly 
flyver for Larsen Rejser, Sul
tan Rejser, Simons Charter 
Kompagni, Herning Rejser, 
Apollo Rejser, La Santa Sport, 
Dansk Folkeferie, Nærplan 
Rejser, Globus Rejser og Fri
tidsrejser. 

Sterling European Airlines 
regner med at befordre 170.000 
passagerer i sommersæso
nen. 
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Flyvestationsdag i Vandel 
Det måtte ikke hedde "åbent hus", for det er der kun et af om 
året i Flyvevåbnet, og det var reserveret til anvendelse an
detsteds, så det arrangement, Flyvestation Vandel afholdt den 
7. maj kaldtes "flyvestationsdag". 

Men bortset fra det sproglige var der ikke den store forskel. 
Flyveopvisningen var måske ikke helt så stor som man har set 
det ved de "rigtige" åbne huse, men der blev vist fin flyvning 
med militære og civile fly - stjernen var nok den privatejede 
Spitfire. Der var også lejlighed til at se samtlige Hærens Flyve
tjenestes fly, inclusive KZ X. 

Og vejret artede sig rimelig pænt - det begyndte ført at regne 
om aftenen - så folk strømmede til allerede fra morgenstunden. 
Da der ikke blev opkrævet entre, kendes det nøjagtige tilskuertal 
ikke, men erfarne air show folk anslår, at der var omkring 30.000. 
Parkeringspladsen, der kunne tage 6.000 biler, var i hvert fald 
live ved at være fyldt op. 

Og på flyparkeringspladsen var der ca. 75 private fly, incl. 
ultralette - de indgik også i flyudstillingen. 

Vor medarbejder Knud Larsen var der også. Her er nogle af 
de billeder, han fik med sig hjem i kameraet. 

Fairchild A-10 Thunderbolt panserværnsfly fra USAF. 

Nærbillede af Helitow missilinstallationen på Fennec. 

"F-104 Experimental" fra Danmarks Flyvemuseum var populær 
hos børnene. 
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Hærens panserværnshelikopter Fennec (ørkenræv). 

KZ X, dansk-konstrueret artilleriobservationsfly fra 1951. 

Shorts Tucano skolefly fra Royal Air Force. 

Veteransvævefly: Olympia (det sølvfarvede) og Grunau Baby. 
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'NORSK 
LUFTFARTSSENTER 

Da Norsk Luftfartssenter ble 
åpnet i mai 1994 var målset
ningen å bli mer enn »bare en 
samling gamle fly«. Det er et 
levende senter. 

Museumsdelen begynner 
med den første drømmen om 
å fly, og går gjennom sivil 
luftfart med lufttrafikktjeneste 
og privatflyging, til militære 
kampfly og kald krig. Side om 
side med dette ligger et opp
læringssenter for flymekanikk, 
avionikk og kabinpersonale. 

»Vårt mål er å gjøre Norsk 
Luftfartssenter ti l et levende 
senter hvor vi også ser fram
over. Vi kan ikke bare se bak
over og hvile på gamle laur
bær. Gjennom opplæringstil
budene er vi også med på å 
forme framtiden,« sier direk
tør ved Norsk Luftfartssenter, 
Arne Qvam. «Skal vi være et 
virkelig nasjonalt senter, må vi 
ta for oss alle sider ved luft
farten - også det hverdagsli
ge, livet bak kulissene. Vi vil 
vise alle sidene så oppriktig 
som mulig.» 

Den 40x200 m store pro
pellen som er Norsk Luftfarts
senter ligger noen få minutter 
fra Bodø lufthavn, nærmest 
midt i byen. Kjempepropellen 
er overraskende diskret der 
den ligger på hver side av den 

Framtid og fortid 
side om side inne i en propell 
Av Kjell Oskar Gran/und 
Fotos: Johnson & Schjesvold 

Norges luftfartsarv er endelig samlet under ett 
tak. Luftforsvarets og det Norske Sivile Luftfarts
museums samlinger står i hvert sitt propel/blad 
i den største propellen i Norden. lnne blant all 
luftfartshistorie utdannes framtidens teknikere 
og kabinpersonale. 
Norsk Luftfartssenter er mer enn et museum. 

travle Olav Vs gate. Man kun
ne ikke godt flytte veien, så 
arkitekt Per Morten Wik måtte 
komme opp med en god ide. 
Siden dette tross alt er et Luft
fartssenter, hvorfor ikke bygge 
en «luftfartsbygning». Og hva 
er vel da mer naturlig enn en 
propell? Propellbladene ligger 
på hver side av veien, og spin
neren danner en tunnel som 
trafikken kjører gjennom. 

Norsk Luftfartssenter be
står av to museer og flere sam
linger. Det ene propellbladet 
huser Det Norske Sivile Luft
fartsmuseum. I det andre åp
nede Luftfartsmuseet dørene 
i mai 1995. Kontrolltårnet som 
er spinneren i propellen til
hører Luftfartsverkets etat
samling. 

Det først du mø ter er drøm
men om å fly. Forskjellige mo
deller viser hvordan menne
skets første spede forsøk på 
å erobre luften gikk til. Hoved-

attraksjonen her er likevel en 
ekte Northrop RF-5A Freedom 
Fighter som skyter fart mat 
himmelen. Luftforsvaret har 
brukt denne jagerflytypen si
den 1966 og den er fortsatt i 
operativ tjeneste. 

»Da Luftfartsverket bygde 
nytt på Bodø lufthavn, ville 
man bevare det gamle tårnet 
for ettertida. I nært samarbeid 
med Luftfartsverket, har vi satt 
det opp igjen her. Det har alle 
de funksjoner det hadde den 
dagen det ble tatt ned. Det er 
faktisk satt opp med tanke på 
å kunne fungere som nødtårn 
for Bodø lufthavn. Vi kommer 
til a holde det «operasjonelt» 
slik at publikum kan lytte til 
kommunikasjon mellom tårnet 
og flyene.« 

Sentret dekker hele 12,000 
m2

- De to propellbladene er 
hver på 4,000 m2 i 3 etasjer. 
lnngangen er fra 3. etasje og 
på den sivile siden blir du først 

ført inn aerodynamikk, hva 
som gjør det mulig å fly, før 
motorene tar over. 

«Dette er den motoren jeg 
jobbet mest med mens jeg var 
i Forsvaret,» forteller Arne 
Qvam som er mekanikerut
dannet fra Luftforsvaret, og 
peker på en DeHavilland Gab
lin jetmotor som ble brukt i de 
norske Vampirejagerne på 50-
tallet. «40 år etterpå er både 
motor og mekaniker havnet på 
museum.» 

Dette er mer enn «bare en 
flysamling». Luftfartsopple
velse er et mer dekkende ord. 
Du føres inn i Luftfartsverkets 
mangeartede oppgaver - fra 
lufttrafikktjeneste til snøryd
ding og bagasjehåndtering. 
Det første innflygingsutstyret 
som sto på Bodø lufthavn er 
bevart her. Det hadde deltatt i 
siste fase av Andre verdens
krig og ble levert komplett med 
kulehull. De ertettet igjen, men 
utviklingen de siste 50 årene 
har vært enorme også på dette 
planet. 

De store norske flyselska
pene har sine utstillinger der 
også. SAS har gitt deler av en 
DC-9 flykropp utstyrt med Eu
roClass-seter og kino. Den nor
ske partneren er Det norske 
luftfartsselskap. Både før kri-

Norsk Luftfartssenter i Bodø set fra luften (.,propellen" midt i 
billedet). 

Spitfire IX i næsten feltmæssige omgivelser på bane af PSP 
(Pierced Steel P/anks). 
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gen og flere år etterpå, brukte 
DNL og SAS Junkers Ju52/3m 
på sjøflyruter i Norge. Et ek
semplar av denne tremotors 
arbeidshesten står til ettersyn 
ved slippen i DNLs farger. 

Ved siden av står Hønning
stad C-5 Polar tegnet av Bir
ger Hønningstad og bygd på 
Widerøes verksted i Oslo. Der
etter kommer sel-skapets aller 
første Twin Otter, antakeligvis 
det eneste flyet i verden som 
har fått og vil få et helt fly
plassnett spesialbygd til seg 
før det fløy. 

Braathens South American 
and Far Eastern Airtransport 
pionerte landruten mellom 
Vest Europa og Det Fjerne Øs
ten med rute fra Oslo til Hong 
Kong. I samarbeid med is
landske Loftleidir, var det for
bindelse videre til New York. 

Flyging i Arktis ble etter
hvert en spesialitet for Braat
hens SAFE. De fløy til en snø
stripe på tundraen ved Long
yearbyen og til Edgeøya på 
Svalbard. En model! av »fly
plassen « utenfor Longyearby
en er i sentret. Det største flyet 
som Braathen brukte var en 
Boeing 737. 

Konseptet i den militære 
propellen er å vise hele Luft
forsvaret. »Vi vil vise publikum 
at Luftforsvaret er mer enn bare 
raske jetfly,» forteller sjefen for 
museet, major Knut Støre - selv 
en forhenværende F-5 pilot. 
«Luftforsvaret feiret 50 års 
jubileum som egen våpengren 
i fjor etter at Hærens og Ma
rinens flyvåpen ble slått sam
men i 1944. Det formaliserte 
mer eller mindre situasjonen 
slik den var på det tidspunktet. 

Major Ole Reistad hadde 
bygd opp en felles treningsleir 
for flyvåpenene i Canada, Lit
tie Norway. Dette la grunnla
get for det nye Luftforsvaret. 
Vi vil gjenskape atmosfæren 
fra Little Norway her med en 
messe og et Fairchild Cornell 
treningsfly lik det som henger 
i Billund. 

Da jageravdelingene ble 
etablert i England fikk 331 
skvadron først Hawker Hurri
cane. Senere ble begge satt 
opp med den berømte Spit
firen . Utenfor sentret står en 
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replika av en Hurricane i 331 
skvadrons farger, mens vi har 
en Spitfire Mk IX som faktisk 
fløy med begge skvadronene 
inne. Spitfiren ble fløyet til 
Norge av 332 i 1945 og fløy 
litt fredeligere med 331 her 
hjemme etter krigen. 

Vi har også en Catalina og 
en Mosquito, begge fra 333 
skvadron. 

» Luftforsvarsmuseet er 
også i den heldige situasjon 
at vi har den ene av de to 
eneste gjenlevende kom
plette Gloster Gladiatorene i 
verden. Dette er en dobbelt
dekker jager som ble mye 
brukt av RAF på 30-tallet. Hæ
rens flyvåpen hadde 7 slike 
fly operative 9. april. Det flyet 
vi har kjempet under felttoget 
i Sør-Norge i RAFs 263 skva
dron. Skvadronen opererte 
fra det islagte Lesjaskogsvat
net i slutten av april 1940. 
Nesten hele skvadronen ble 
utslettet av Heinkel He 111 i 
bombeangrep. Dette flyet sto 
lagret i ei løe fram til midten 
av 70-åra da det ble restau
rert. « 

I tillegg til flyene vil man 
vise kontrol!- og varslingstje
nesten som spilte en viktig rol
le for Nato under den kalde 
krigen, luftvernartilleriet, nær
forsvar og teknisk vedlikehold. 
En Thunderjet fra 50-tallet vil 
være til tungt vedlikehold. 

»Bodø var den amerikan
ske flygeren Francis G. Pow
ers destinasjon da han ble 
skutt ned over Sverdlovsk i 
Sovjetunionen i 1960,» forkla
rer Arne Qvam. «De to byene i 
Vest-Europa som kom nær
mest den kalde krigen var Ber
lin og Bodø. Muren og Check
point Charlie tør være velkjen
te. Bodøs rolle er mindre kjent, 
men ikke mindre viktig. Her 
ligger Natos nordligste jager
flystasjon. Avskjæringsjagerne 
herfra var ofte de som først kom 
i kontakt med nytt sovjetisk ut
styr i form av nye fly og våpen
systemer. I tillegg til alle kon
frontasjoner og awisninger. 

I 1958 skjedde også noe 
som for alvor skulle sette Bodø 
på kartet. CIA begynte da sine 
overflyginger over sovjetisk ter
ritorium mellom Peshawar i Pa-

Mosquito F.B. Mk. VI og Harvard. I baggrunden (over Mosquitoens 
venstre motor) skimtes en Gloster Gladiator. 

kistan og Bodø. Flyet de brukte 
var Lockheed U-2. Når det 
landet her ble det bare stuet 
bort. Ingen skulle vite noe.« 
Hengende fra taket er et dys
tert, svart fly uten annen iden
tifikasjon enn noen røde tall. 
Det er en Lockheed U-2, et ekte 
spionfly fra den kalde krigen. 

» Norge ligger på Natos 
nordflanke. Vi delte grense 
med Sovjetunionen. Under 
den kalde krigen var vi vitne 
til en styrkeoppbygging i 
Nordflåten. Dette litt urolige 
naboskapet holdt seg i nær
mere 45 år og har farget flere 
generasjoner, ikke bare i Nor
ge. Likevel har ikke historien 
om den kalde krigen vært til
gjengelig for det brede publi
kum. Vi vil endre på dette.« 

Norsk Luftfartssentervil ut
vikle ideen om å bygge Nord
kalotten som en kuppel og set
te den kalde krigen på utstil
ling . 

En del av hovedaktørene 
er allerede på plass. I tillegg 
til U-2, har man en sovjetisk 
Mig-15, et fransk Mirage III og 
en SAAB Draken som er en 
gave fra Bodøs danske venn
skapskommune, Svendborg. 
Det har fløyet ved Esk 729. 
Etterhvert vil det også komme 
en Phantom fra USAF. 

Qvam og hans entusiasti
ske team arbeider med å få 
en English Electric Canberra 
som RAF brukte i over 40 år, 
og enda mer sovjetisk utstyr 
til Bodø. 

»Vi håper også på å få 
deler av Francis Powers' U-2 
hit og å få et eksemplar av den 
rakettypen som skjøt ham 
ned. Lykkes vi med det, blir 
Norsk Luftfartssenter det 
eneste stedet i verden hvor 
både raketten og U-2 er utstilt 
sammen. Vi gleder oss!« av
slutter Arne Qvam. 

• 

Junkers Ju 52/3m fløj på de norske kystruter indtil 1956. Det har 
museets fly dog ikke ; den er erhvervet fra Portugal. 
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Aktuelle fly: 

Verdens største 
kompositfly 

Af Hans Kofoed 

-

Efter en udviklingsperiode på 
to et halvt år gik det tyske 
højdeforskningsfly Grob G 
850 Strato 2C i luften første 
gang den 31 . marts fra fa
briksflyvepladsen Mindel
heim-Mattsies syd for Mun
chen med Einar Enevoldsen 
(tidl. NASA-testpilot) og Hans
Ludwig Meyer i cockpittet. 

Med en spændvidde på 
56,5 m - næsten 1 O meter me
re end Boeing 767 - og en 
max. startvægt på 13,35 tons 
er Strata 2C verdens største 
kunststoffly. 

Kroprøret er 24 meter langt, 
hvilket næsten svarer til krop
længden på Fokker 50. Strata 
2C er i øvrigt det første kunst
stoffly med en krop udformet 
som på et trafikfly. Vingerne 
har en kassebjælke, der rum
mer brændstoftankene, også 
det et typisk konstruktions
træk for trafikfly. 

' 

.. 

.. 

Flyvetid: to døgn 

Det kan uden lufttankning fly
ve ca. 48 timer i 18 km højde 
(59.000 fod) med en hastig
hed på 345 km/I, medførende 
to piloter og to observatører i 
trykkabine og en nyttelast på 
ca. en ton. 

124 km højde (79.000 fod), 
hvor lufttætheden kun er 3,5% 
af hvad den er ved havover
fladen, er nettoflyvetiden otte 

Strato 2G har lange og smalle vinger (sideforholdet er 22). 
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Store naceller, men sm~ 
motorer (400 hk)_ 

~.: 

. - • .- -~- --4~ 
.• . 

timer og rejsehastigheden 
520 km/t (280 knob). 

Den maximale rækkevidde 
er 18.100 km, eller lige ved 
halvdelen af Jordens omkreds 
ved ækvator. 

Strata 2C åbner adgang til 
den øvre del af stratosfæren, 
der til nu kun er nået med bal
loner og raketter. Den kan fx 
bruges til analyse af atmos
færen (ozon), observation af 

, l. ~ ,. 

- - ~ 

jorden, stråleforskning, tele
kommunikation m.m. 

Små motorer 

Motorinstallationen er udviklet 
i samarbejde med IABG (ln
dustrieanlagen Betriebsge
sellschaft mbH) og er temme
lig usædvanlig. Strata 2C har 
nemlig to for et så stort fly gan
ske små motorer, Lycoming 
TSIOL-540 på 400 hk. 

TSIOL-540 er en væskekø
let sekscylindret boksermotor 
med en totrins centrifugal tur
bolader, baseret på kernen fra 
en PW127 turboprop. Turbo
laderen drives af udstødsgas
serne og gør det muligt at 
opretholde konstant motor
ydelse helt op til 24 km højde. 

Store propeller 

Motorerne trækker gennem 
gearkasser skubbende fem
bladede MQhlbauer propeller. 
De er af træ, men beklædt 
med kunststof, og med en dia
meter på seks meter menes 
de at være de hidtil største 
træpropeller. 

Strata 2C er bygget på be
stilling af det tyske forsknings
og teknologiministerium, og 
kontraktsummen for et fly si
ges at være 75 mio DM. 
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TILBUD FRA KDA-SHOPPEN 

Ur - 'lid, Dato, Tuner, l..ap'Split, Alann, Nedtælling fra max. 24 
limer, Variometer - Sbg og synlc, antal ''Touch and Go", antal flyv
ninger dag-uge--mæied-år, Højdemåler, viser højde over havet (Max 
6000 fod) samt trykket (QNH), Tennometcr • VISer den aktuelle tem-

peratur - Vandtæt ned til 10 fod. 

Kun kr. 960,-

Vmdmåler-Skywatch 
vandtæt lommemodel med 
digital display. Fåes med 

aflæsning i km/t, Nm, meter/sec. 
Kun kr. 356,-

Techstar 
elektronisk computer 

m/3 års garanti. 
Kun kr. 560,-

Garmin90 
Med mowing map og Jeppesen database. 

Vejer kun 260 g. inkl. batterier. 
Vandtæt, aftagelig antenne. Leveres med 

holder og monteringssæt til rat eller styrepind, 
strØm-/datakabel, taske, samt forlængerledning 

med sugekop til antennen. 
Medlemspris kun kr. 4.600,-

Garmin GPS 95 XL 
Mowing map og Jeppesen database. 

Leveres med samme udstyr som GPS 90, 
samt adaptor til cigarettænder. 

Medlemspris kun kr. 5.700,-

Kongelig Dansk Aeroklub, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde, Tlf. 46 19 08 11, Fax 46 19 13 16 



Aero 195 
- fortsat fra sidste nummer 

Tekst: Hans Kofoed 
Fotos: Johs. Thinesen 

Aerotechnik, der fremstiller 
(og udstillede) motorsvæ
veflyet L-13 Vivat, viste også 
P 220 S Koala (pungbjørn), et 
tosædet fly af helmetalkon
struktion til amatørbygning. 
For selve konstruktionen står 
Avions Pottier, Frankrig. 

Koala har sæderne ved 
siden af hinanden og fast 
næsehjulsunderstel. Motoren 
er den tjekkiske klassiker 
Walter Mikron, her i udgaven 
11 IA med en vedvarende effekt 
på 65 hk. Limbach L 2000 E 
01 kan også anvendes. 

Prisen på et byggesæt op
lystes at være DM 22.000. Iføl
ge brochuren kan der leveres 
byggesæt i forskellige grader 
affærdiggørelse fra fabrikkens 
side. 
Aerotechnik, okr. Uh. Hradiste, 
CR-686 04 Kunovice. Tlf. 00 
42 632 49 122, fax 00 42 632 
49 128. 

Aerotechnik P 220 S 
Koala 

65 hk Walter Mikron II IA 

Spændvidde ......... 6,50 m 
Længde ................ 6,01 m 
Højde .................... 1,95 m 
Vingeareal ............. 8,0 m2 

Tornvægt ............... 275 kg 
Fuldvægt .............. 500 kg 
Max. hastighed .. 195 km/t 
Rejsehastighed . 175 km/t 
Stallhastighed ...... 80 km/t 
Max. stigehastig-
hed ....................... 3,0 m/s 
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Storm 280 

Fabrikanten siger, at Storm 
280 er et UL-fly, men opgiver 
ikke tornvægten i databladet, 
og vor udsendte medarbejder 
glemte at spørge. Den ligner 
en "rigtig" flyvemaskine, har 
to sæder ved siden af hinan
den, fast næsehjulsunderstel 
og er af helmetalkonstruktion. 
Motoren er en 80 hk Guzzi 
eller en Rotax 912 af samme 
styrke. 

Flyvefærdigt koster Storm 
280 DM 79.000, incl. radio, 
redningsudstyr og instrumen
ter, men den kan også leveres 
som byggesæt. 

Det udstillede fly var ikke 
færdigt, men man oplyste, at 
Storm 280 har fløjet og at der 
er solgt fem i USA. 

Avio Technik, lngolstadter Str. 
124, D-85077 Manching. Te/ 
00 49 84 59 63 19, fax 00 49 
84 59 30 971. 

Avio Technik Storm 280 
80 hk Guzzi 

Spændvidde ......... 8,60 m 
Længde ................ 6,35 m 
Højde .................... 2,05 m 
Fuldvægt .............. 450 kg 
Max. hastighed .. 220 km/t 
Rejsehastighed . 180 km/t 
Max. stigehastighed4,0 m/s 
Startløb .................... 90 m 
Landingsafløb ....... 140 m 

Storm 280 er et tysk UL-fly med 
80 hk Guzzi. Pris 79.000 DM. 

ULtima, tysk kompositfly, er for tungt til at kunne godkendes som 
UL-fly i Danmark. Konstruktøren Heiner Junkers er barnebarn af 
den berømte Hugo Junkers. 

Junkers Ultima 

Den, som har "Tante Ju" til 
bedstemor, kan ikke komme 
af dårlige forældre, står der i 
brochuren for Junkers Ultima, 
og konstruktøren, Heiner Jun
kers, er faktisk sønnesøn af 
den store tyske videnskabs
mand og flyproducent. 

Men det er ikke bølgebliks
teknologi, han har benyttet til 
sin tosædede, meget elegan
te Ultima. Flyet er af kulfiber
og Kevlar-komposit og er kon
strueret efter forskrifterne i 
FAR 23 og JARNLA og tilby
des som UL-fly eller som VLA. 
UL-udgaven, der har 1, 1 m 
større spændvidde end VLA'
en, vil dog ikke kunne godken
des i Danmark, idet tornvæg
ten er 250 kg. 

Ultima har sæderne ved 
siden af hinanden og fast næ
sehjulsunderstel. Motoren er 
en 80 hk Rotax 512, men i UL-

udgaven tilbydes også Rotax 
503 eller 582. 

Datatabellen omhandler 
VLA-udgaven. 

Junkers Profly, Georg
Nutzel-Str. 10, D-95361 K6d
nitz, Te/. 00 49 99 22 18 44 64, 
fax 00 49 22 11 842. 

Junkers Profly VLA 
80 hk Rotax 912 

Spændvidde ........... 7,0 m 
Længde .................. 6,0 m 
Vingeareal ............. 8,5 m2 

Tornvægt ............... 260 kg 
Fuldvægt .............. 500 kg 
Brændstof ................ 120 I 
Max. hastighed .. 280 km/t 
Rejsehastighed . 250 km/t 
Stallhastighed ...... 83 km/t 
Max. stigehastig-
hed ....................... 6,0 m/s 
Start til 15 m ........... 400 m 
Landingstrækning . 220 m 
Flyvestrækning . 1.400 km 

P 250 S Koala, fransk-konstrueret byggesætfly af aluminium, 
fremstillet i Tjekkiet. Motoren er den klassiske Walter Mikron. 
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Technoflug Piccolo 

Piccolo, der betegnes som 
ultralet motorsvævefly, er ikke 
splinternyt, men har vist ikke 
været omtalt i dette blad 
tidligere. Det er ensædet, af 
glasfiberkomposit og har 
vinger, der kan fældes bagud. 
Vingeprofilet er Wortmann FX 
63-137, der ifølge fabrikanten 
ikke påvirkes af regn. 

Motoren, en Solo 2350 to
cylindret totakter med skub
bende trebladet og fældbar 
propel, er placeret bag cock
pittet. Motoren har en vedva
rende effekt på 23 hk ved 
5.500 olm, men propellen er 
nedgearet ved hjælp af tre 
kileremme i forholdet 2, 1 :1. 

Piccolo kan indregistreres 
som motorsvævefly eller som 
UL-fly. Bedste glidetal er 23 
ved 78 km/t, mindste synke
hastighed 0,9 m/s. 

Technoflug Leichtflugzeug
ba u GmbH, Dr.Kurt-Stein
Strasse 6, D-78713 Schram
berg Te/. 00 49 74 22 84 23, 
fax 00 49 74 22 87 44. 

Technoflug Piccolo 
23 hk Solo 2350 BS 

Spændvidde ........ 13,30 m 
Længde ................. 6,28 m 
Vingeareal ............ 10,6 m2 

Sideforhold ................ 16,6 
Tornvægt ................ 180 kg 
Fuldvægt ............... 297 kg 
Brændstof ................ 22.5 I 
Max. hastighed ... 170 krn/t 
Rejsehastighed " 120 krn/t 
Stallhastighed ....... 54 krn/t 
Max. stigehastig-
hed ........................ 2,2 m/s 
Start til 15 m ............ 308 m 
Flyvestrækning ..... 420 km 
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Det ensædede motorsvæveflyet Piccolo har et bedste glidetal på 23. Motoren er en 23 hk Solo. 

J&AS J-6 Fregata 

J-6 Fregata er ensædet, polsk 
og udformet efter samme kon
cept som J-5 Marco motor
svæveflyet, der er bygget i 
over 30 eksemplarer. men har 
helt nye vinger med større 
spændvidde og sideforhold. 
Endvidere er forkroppen om
konstrueret, så piloter op til 
195 cm høje kan sidde kom
fortabelt. 

Alle rorflader bevæges ved 
hjælp af stødstænger, og der 
er styrepind ude i siden. Flyet 
har V-hale og skubbende mo
tor. 

Polske J-6 Fregata er et 
ganske tungt motorsvævefly 
med V-hale. Motoren er polsk, 
baseret på Honda dele. 

J&AS har på basis af Hon
da komponenter udviklet sin 
egen motor til J-6. Den beteg
nes 3PZ800 og er en trecylin~ 
dret, væskekølet firetakts ræk
kemotor med totrins reduk
tionsgear (2, 116:1 ). 

Der er bygget to prototy
per, en med næsehjulsunder
stel og en med enkelthjul. 

Fregata kan leveres som 
motorsvævefly eller som VLA, 
færdigbygget (til DM 92.600) 
eller som byggesæt. 

J&AS. ul. Nowomiejska 2m 
29, PL-91-061 L6dz. Te/- og 
fax 00 48 42 32 35 52. 

Denne KZ VII blev udbudt til 
salg på brugtfly-markedet. 

J&AS J-6 Fregata 

52 hk J&AS 3PZ800 

Spændvidde ........ 12,55 m 
Længde ................. 5,11 m 
Højde ..................... 1,58 m 
Vingeareal .............. 9, 1 m2 

Sideforhold .............. 17,25 
Tornvægt ................ 260 kg 
Fuldvægt ............... 410 kg 

Max. hastighed ... 220 km/t 
Rejsehastighed " 200 km/t 
Stallhastighed ....... 86 krn/t 
Max. stigehastig-
hed ........................ 4,0 m/s 
Tjenestetop-
hø jde ................ 16.400 fod 
Startløb ................... 120 m 
Landingsafløb ........ 140 m 
Flyvestrækning ..... 420 km 
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Flyvende vinge 

Tyskerne har altid haft en 
svaghed for flyvende vinger, 
og på flyvepladsen kunne 
man se et ultralet ensædet 
motorsvævefly af denne kon
figuration. Det kaldes Projekt 
,,A" eller Aachen og er frem
stillet af et ti rma med det i den
ne forbindelse lidt besynder
lige navn Christiani Wasser
technik GmbH. 

Konstruktø ren hedder Ul
rich Schåfer og er godt kendt 
med principperne for den 
slags fly, for han har arbejdet 
for specialisten i flyvende vin
ger, professor Reimar Horten. 
Inden han tegnede flyet, 
udførte han en række forsøg 
med modeller og på basis 
heraf mener han, at Aachen 
er fuldstændig spindsikker. 
Det skal nu bevises ved prø
veflyvningerne, som begynd
te den 27. januar i år. 

Vingen har en pilform på 
27,37°. Korden ved roden er 
2,02 m, ved tippen kun 39 cm. 

Aachen er en "Versuchs
tråger" og bygget af træ. En 
eventuel serieudgave vil dog 
nok blive af komposit, hvilket 
konstruktøren mener vil give 
15% bedre præstationer pga 
den ændrede overflade. 

Prototypen har en tocylind
ret Gobler-Hirth totaktsmotor 
på 36 hk med firebladet skub
bende propel med foldbare 
blade. 

At lave en tosædet udgave 
skulle ikke volde de store pro
blemer. Vingekonstruktionen 
kan genbruges, hvis der laves 
en ny centersektion og pilfor
men øges. 

Christiani Wassertechnik 
GmbH, Heinrich-Heine-Stras
se 15, D-522498 Eschweilere. 
Tlf. 35, 

Aachen 

36 hk Gobler-Hirth 

Spændvidde ....... 13, 13 m 
Vingeareal ......... 15,82 m2 

Fuldvægt ............... 400 kg 
Max. hastighed .. 148 km/t 
Max. stigehastig-
hed ....................... 3,8 m/s 
Min. synkehastig-
hed ..................... 0,72 m/s 
Glidetal ........................ 26 

Tecnam P92J 

Da Partenavia i 1981 blev 
overtaget af den statslige Ale
nia koncern, blev de to stifte
re, brødrene Luigi og Giovan
ni Pascale fritstillet, og i 1986 
oprettede de en ny flyfabrik, 
Tecnam. 

Fabrikken, der ligger tæt 
ved Napolis lufthavn, dækker 
et areal på 12.000 m2• Den 
fremstiller haleplaner og an
d re dele til ATR42/72, kroppa
neler til MD-90, kroppe til P.68 
m.v., man bygger også fly af 
egen konstruktion. 

Som hos Partenavia angi
ver typebetegnelsen det år, 
konstruktionen blev påbe
gyndt. P. 92 er altså fra 1992, 
fløj første gang i marts året ef
ter og er nu i serieproduktion. 

Det er et tosædet hø jvinget 
privatfly (,,Cessna 150"), kon
strueret efter forskrifterne i 
FAR Pt. 21, Sports Aircraft, og 
med fint udsyn 360° rundt. 

Vingen har en enbjælket 
torsionsboks af aluminium, og 
med forkant, lavet i et stykke, 
af glasfiberkomposit. Forkrop
pen har skelet af sammensvej
ste stålrør og er beklædt med 
paneler af aluminium, mens 
bagkroppen er en skalkon
struktion af samme materiale. 

Ulrich Schafers flyvende vinge siges at være 100% spindsikker. 
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Det fuldt bevægelige hale
plan er af aluminium og be
klædt med Dacron, mens fin
ne og side ror er 100 % alumi
nium. De store elektrisk be
tjente flaps (næsten den halve 
spændvidde) gør, at stallhas
tigheden nærmer sig de 60 
km/t og at flyet har et ganske 
kort landingsafløb. 

Den 80 hk Rotax 912A (fire 
cylindre, firetakter, vædskekø
let) synes at være standard
motor, men P 92 tilbydes også 
med 64 hk Rotax 582 (to cylin
dre , totakter, vædskekølet) 
eller 80 hk Limbach 2000 (fire 
cylindre, firetakter, luftkølet). 

Desuden kan den leveres 
JAR certificeret som VLA (P 
92J) eller som "tungt UL-fly" 
(P 92 Echo). 

Tecnam, 1• Traversa Via G. 
Pasco/i, /-80026 Casoria 
Napoli. Tlf. 0039817583210, 
fax 00 39 81 75 84 528. 

Tecnam P 92J 

80 hk Rotax 912 

Spændvidde .......... 9,60 m 
Længde ................. 6,30 m 
Højde ..................... 2,50 m 
Vingeareal .......... 13,20 m2 

Tornvægt ... ............. 305 kg 
Fuldvægt ............... 520 kg 
Tankindhold ................ 70 I 
Max. hastighed ... 21 O km/t 
Rejsehastighed .. 166 km/t 
Stallhastighed ....... 64 km/t 
Max. stigehastig-
hed ........................ 5,0 m/s 
Flyvestrækning ..... 900 km 
Tjenestetop-
højde ................ 13.100 fod 
Start til 15 m ............ 170 m 
Landing fra 15 m .... 170 m 

M7 Ornis 

Den tjekkiske Orlican fabrik, 
der fremstiller Schempp-Hirth 
Discus svævefly, udstillede et 
UL-fly, lidt for tungt efter de 
danske regler. 

M7 Ornis er tosædet med 
sæderne ved siden af hinan
den. Det minder om PiperColt 
og har en Walther motor, ikke 
den klassiske rækkemotor, 
men en tocylindret boksermo
tor (og totakter), betegnet M-
202., Den har en max. start
ydelse på 65 hk og trækker 
en trebladet kompositpropel 
med blade, der kan indstilles, 
når flyet står på jorden. Det 
fly, der blev vist i Friedrichsha
fen, havde dog firebladet pro
pel. 

Der er elek1risk selvstarter, 
men standardinstrumenterin
gen er beskeden: fartmåler, 
cylindertemperaturmåler og 
omdrejningstæller. 

Orlican, CZ-565 37 Cho
cen. Tlf. 00 42 468 952/310, 
fax 00 42 468 972 488. 

Orlican M 7 Ornis 

65 hk Walther M-202 

Spændvidde ........ 10,42 m 
Længde ................. 6,16 m 
Højde ..................... 2,54 m 
Vingeareal .......... 13,55 m2 

Sideforhold .................. 8,0 
Tornvægt ................ 250 kg 
Fuldvægt ............... 540 kg 
Tankindhold 40 I 
Max. hastighed ... 160 km/t 
Rejsehastighed .. 135 km/t 
Stallhastighed ....... 55 km/t 
Max. stigehastig-
hed ........................ 3,5 m/s 
Flyvestrækning ..... 450 km 

Brødrene, der skabte Partenavia P.68, er også ansvarlige for P. 92. 
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Fascination 

Et velvalgt navn. D4 erfortryl
lende, noget af det elegante
ste, der var at se i Friedrichs
hafen. Det er et tosædet fly, 
hvor man nærmest ligger ned 
(ved siden af hinanden), og 
understellet (af næsehjulsty
pen) er optrækkeligt. 

Fascination, hvis prøveflyv
ninger er ved at være afslut
tede, er af "blandet" konstruk
tion. Vinger og haleflader er 
af glasfiber og kroppen har et 
skelet af stålrør. 

Flyet må være tænkt som 
en slags motorsvævefly- hvor
for skulle man ellers opgive 
mindste synkehastighed (1,5 
m/s ved 90 km/t) på datatav
len? 

Prisen for en færdig Fasci
nation er DM 94.040, for et 
byggesæt DM 59.690 . 

WD. Flugzeug Leichtbau 
GmbH, D-73529 Schwab. 
Gmund-Strassdorf. 

D4 Fascination 

80 hk Rotax 912UL 

Spændvidde ....... .. .. . 9, 1 m 
Længde ....... .... ..... ... 6,3 m 
Højde .. ......... ..... ...... . 1,7 m 
Vingeareal .... ........ 10,6 m2 

Tornvægt... .... ......... 240 kg 
Fuldvægt .. ....... .. .. .. 450 kg 
Tankindhold ... .... ......... 70 I 
Max. hastighed .. 270 km/t 
Rejsehastighed .. 250 km/t 
Stallhastighed ....... 64 km/t 
Max. stigehastig-
hed ........ ........... ..... 8,0 m/s 
Startstrækning 
(græs) ...... .. .. ..... .... .... 70 m 
Flyvestrækning .. 1,100 km 

Delta Dart 

Delta Dart er for så vidt ikke 
nogen nyhed. Prototypen var 
med i Friedricshafen, præsen
teret af C-Con Composite Con
structions i MOnchen, men i år 
var det serieudgaven, man 
kunne se. Udstiller var Richter 
Flugzeugbau GmbH, opkaldt 
efterkonstruktøren Klaus Rich
ter, med hjemsted i en helt an
den del af Tyskland, delstaten 
Sachsen-Anhalt (ex DDR). 

Fly with Jet-Appeal, står 
der uden på firmaets brochure 
(som i øvrigt var på tysk), og 
flyet ser faktisk ud som et mo
derne jetfly: deltaformet ho
vedvinge, forvinge, winglets, 
optrækkeligt understel, sæ
der i tandem og strømlinefor
mede konturer. 

Propellen er skubbende og 
ødelægger derfor ikke jet-ind
trykket. Højderoret sidder på 
bagkanten af vingen og bru
ges også som krængeror. Si-

Ml Omis, tjekkisk UL-fly med tocylindret Walther totakts boksermotor. 
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derorsfunktionen varetages af 
de to winglets, der også kan 
virke som bremseklapper. 

Næsevingen anvendes 
ved start og landing til forø
gelse af opdriften, under flyv
ning kun som højdetrimklap. 

Strukturen er af glasfiberkom
posit, forstærket med kulfiber. 
Fremstillingen sker i forme. 

Motortypen fremgår ikke af 
brochuren, der kun oplyser, at 
det er en tocylindret firtakts 
boksermotor på 60 hk, at den 
bruger almindelig blyfri bil 
benzin og at den kan udstyres 
med katalysator. Delta Dart 
kan også leveres med totakts
motor. Propellen er trebladet 
og kan indstilles på jorden. 

I øvrigt er Delta Dart er et 
UL-fly, også efter de danske 
normer. Prisen er DM 77.600. 
Dobbeltstyring med instru
menter koster DM 5 .200 , 
toakset autopilot DM 8.200, 
treakset med GPS-tilslutning 

DM 15.200, redningsudstyr 
(raketfaldskærm) DM 5.200, 
og landingsprojektør DM 780. 
(Alle priser er uden Mehr
wertsteuer, den tyske moms, 
som for tiden er 15%). 

Richter Rugzeugbau GmbH, 
Egelner Str. 12, D-39448 
Westerregeln. Tlf. 00 49 39 17 
16006811 

Richter Delta Dart 
60 hk uspecificeret motor 

Spændvidde .......... 6,24 m 
Længde ................. 4,34 m 
Vingeareal ............. 14,4 m2 

Tornvægt ...... .... ...... 198 kg 
Fuldvægt .... .. ........... ... ? kg 
Max. hastighed ... 250 km/t 
Rejsehastighed . . . 198 km/t 
Stallhastighed ....... 65 km/t 
Max. stigehastighed3,2 m/s 
Tjenestetophøjde 12.500 fod 
Flyvestrækning ... 1.400 km 
Startløb ..................... 110 m 

04 Fascination var udstillingens mest elegante fly. Pris: ca. 400.000 kr. 
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Svebølle-lejren 1943 
Af Johs. Thinesen 

De træningslejre, som Dansk Svæveflyver Union 
havde arrangeret ved Lønstrup i 1937, 1938 og 
1939 skulle have været efterfulgt af en lejr i 1940, 
men det umuliggjordes af den tyske besættelse 
og det almene flyveforbud i dansk luftrum. 

Men efterhånden blev der slækket på restrik
tionerne, så der kunne svæveflyves fra pladser 
øst for Storebælt, og i 1942, 1943 og 1943 arran
gerede unionen atter sommerlejre. 

Johs. Thinesen berettede i nr. 8/1992 om den 
første i Bjergsted i Nordvestsjælland og fort
sætter her med at fortælle om den anden. 

Belært af erfaringerne fra lej
ren i 1942 arrangeredes den 
anden træningslejr på om
rådet umiddelbart øst for 
skræntområdet ved Bjergsted 
på Aunsøgårds afhøstede 
kornmarker, velvilligt stillet til 
rådighed af godsejer Thomas 
Junker. 

Her var der bedre mulig
hed for at udføre spilstarter, 
hvilket var både hurtigere og 
lettere at udføre end de møj
sommelige gummitovstarter 
fra skrænten - det var et slid af 
slæbe et glidefly op. 

Flyvemateriellet var meget 
fint: 

Fire Grunau Baby 118 over
gangssvævefly og fire SG 38 
skoleglidere. Hertil kom to 

skolegl idere, fremstillet med 
støtte på 8.000 kr. fra Tuborg
fonden af Skandinavisk Aero 
Industri, KZ G-1, og af Poly
teknisk Flyvegruppe, Polyt I. 

Fra klubberne Aviator, Rin
gen, Roskilde, Senior, Silke
borg og Slagelse havde lejren 
lånt spil, gummitov og værktøj. 

Lejren havde lejet Svebølle 
forsamlingshus, hvor den ene 
ende fungerede som sovesal, 
den anden som værksted. I 
det lille kaffekøkken præste
rede fru Mary Carlsen, Ringen 
det kunststykke at lave mad 
til deltagerne formedelst 3,50 
kr. for morgenmad og middag 
- frokosten måtte deltagerne 
selv sørge for. 

Der var ikke plads i sovesa
len til alle deltagerne, så nogle 
lejede sig ind på børnehjem
met Reden eller hos private. 

Lejren var i to perioder a to 
uger. 29. august til 11. sep
tember var der 75 deltagere, 
i sidste periode 49. 

Aflysning? 

PÅ lejrens åbningsdato den 
29. august herskede der total 
uvished om hvor vidt den kun-

Splitflagene på SG 38, udlånt 
af Hærens Flyvertropper, æn
dres til normale dannebrogs
flag den 29. august. 

Foto: J. Thinesen. 

Forfatteren før sin første spilstart. 

ne gennemføres på grund af 
afvæbningen af de danske 
militære enheder og den på
følgende undtagelsestilstand. 

Man besluttede sig for at 
se tiden an og udnytte vente
tiden bedst muligt. Det skete 
ved høstarbejde, teoriunder
visning, hvem-ved-hvad kon
kurrencer o.l. 

Endvidere blev de militære 
kokarder malet over på de tre 
SG 38, der var udlånt af Hæ
rens Flyvertropper og splitfla
gene ændret til normale dan
nebrogsflag - dette for at tys
kerne ikke skulle opdage, at 
det i virkeligheden var danske 
militærfly. 

Efter tre dages forløb kom 
tilladelsen fra den tyske vær
nemagt: 

Flyvetilladelse skulle ind
hentes fra den tyske flyvele
delse i Værløse inden da
gens flyvning, max. flyvehøj
de var 200 meter og flyvning 
med "rekordsvævefly" som 
fx Olympia var ikke tilladt. 

Gode flyveresultater 

Unionens instruktør J.G. Bergh 
havde gjort et stort og godt 
arbejde med at arrangere lej
ren. Han fungerede desuden 
som overflyveleder. 

Der var to A-hold med Fol
mer Aaes , Ringen og Olaf 
Jensen, Slagelse som instruk
tører og et B-hold med Willy 
Waisham, Østsjælland og 
C.A. Lauritsen, Ringen. 

C-holdene tog Gerhard 
,,Graf'' Nielsen, Ringen og Ing
var Jacobsen, Viborg sig af, 
mens skræntholdene havde 
Sigur Sigurgeirsson, Ringen 
og Harry Nielsen, Slagelse 
som lærere. 

De præsterede alle et stort 
arbejde, som blev meget på
skønnet af deltagerne. 

I alt udførtes 1.242 starter 
af de 48 deltagere i første pe
riode, hvor der blev aflagt prø
ver til 27 A-, 10 B- og 10 C
diplomer. 

I anden periode udførtes 
1.295 starter af de 38 delta
gere, som opnåede 18 A-, 8 
B- og 10 C-diplomer. 

Tuborg-gliderne 

Af en eller anden grund var 
SG 38 ikke slået så godt an i 
Danmark. Unionsledelsen var 
derfor meget opsat på at få 
prøvet de to dansk-konstrue
rede og -byggede glidefly, KZ 
G-1 og Polyt I. 

De skulle prøveflyves og 
bruges som forsøg ved sko-
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ling i lejren. Derved skulle man 
finde ud af, hvilket af dem som 
eventuelt kunne vælges til be
gynderskoling i Danmark. 

De blev anvendt på B-hol
det i første periode, hvor jeg 
deltog. 

Der var ingen tvivl om, at 
KZ G-I var mere velflyvende 
end Polyt I, der viste sig at ha
ve træg krængerorsvirkning 
og utilstrækkeligt afstivet ha
leparti, hvorfor den fik det re
spektløse øgenavn .vimmer
halen". Man besluttede ikke at 
anvende den i lejren, men at 
sende den på værksted for at 
blive forbedret. 

Jeg opnåede at udføre en 
start i Polyt og ikke mindre end 
syv i KZ. Mine fem betingelses
prøver til 8-diplom, som var mi
ne starter nr. 31-35 i alt, aflag
des på de to Tuborg-glidefly. 

Stemningsbillede af OY-54, KZ G I. Foto: J. Thinesen. 

Desværre havarerede KZ 
glideren under en hård land
ing og kunne ikke repareres i 
lejren. Det medførte, at K.G. 
Zeuthen ikke fik lejlighed til at 
prøve den, som det ellers hav
de været planlagt. 

Diplomprøverne 

Flyveprøverne til A-diplom be
stod af fire ligeudflyvninger, 
hver af mindst 20 sekunders 
varighed samt af en på mindst 
30 sekunder. 

For at få B krævedes ud
over A yderligere 20 starter, 
omfattende fem flyvninger på 
mindst 60 sekunder med på
følgende mærkelanding på et 

50 x 250 m område med 
udførelse af 360° drej, to højre 
og tre venstredrej efter spil
start. Med gunmitov udførtes 
en S-formet flyvebane, omfat
tende et højre- og et venstre
drej på ca. 90°. 

Til C krævedes yderligere 
20 starter i overgangssvæve
fly., mindst 30 minutters sam
menlagt flyvetid, heraf fem be
tingelsesflyvninger hver på 
mindst et minut under udførel
se af et 360° venstre- og højre
drej med ca. 30° krængning. 

Jeg deltog i første periode 
på B-holdet med Willy Wais
ham (født Jensen) som instruk
tør. Trods flyveforbudet .tyv-

Kaptajn A. Edsen Johansen, Luftfartstilsynet, i Polyt I. 
Foto: J. Thinesen. 
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startede" vi allerede 31. august 
med hop i SG 38 GL-1. 

Min første rigtige spilstart 
oplevedes som meget spæn
dende, skønt højden blot blev 
35 meter og flyvetiden 20 se
kunder. Det var 1. september 
og flyvning nr. 18 i logbogen. 

Den 2. september udførte jeg 
mit første 180" drej, den 3. det 
første 36QO venstredrej og første 
ottetal på 32 sekunder i GL-6. 

På min start nr. 35 den 8. 
september udførte jeg femte 
betingelsesflyvning til mit B
diplom (nr. 133). 

Den 9. overførtes jeg til C
holdet med Ingvar Jacobsen, 
Viborg som lærer. 

Nu skulle jeg flyve OY-50, 
en af de fine nye Grunau Baby 
118, som vi i begyndelsen fløj 
uden "cockpitlåg" med vind
skærm for at gø re overgangen 
fra åbent til lukket fly mindre 
markant. På start nr. 42, nr. 7 
på Baby - det var OY-51 -
opnåede jeg for første gang 
at flyve i to minutter. 

Første betingelse til B var 
på start nr. 45; det blev til 2:26 
og max. tilladt højde, 200 me
ter. 

Den 19.september udførte 
jeg min start nr. 55, nr. 20 på 
Baby. Flyvetid 2:25 og 5. be
tingelse til mit C (nr. 80). 

Graf' (med flaget) foran Baby. Hesten brugtes som wirehenter. 
Foto: J. Thinesen. 
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Carl Johansen i sin Hutter H. 28 (hooden er taget af). 

Få havarier 

Der skete kun få havarier og 
andre uheld. 

Undere landing lagde Ba
by'en OY-51 sig om på ryg
gen, da den ene vingespids 
tog en hyldebusk i begræns
ningen. Den ringe skade kla
rede Anton Carlsen og Ema
nuel Hultmann i løbet af 0,0 
på værkstedet. 

En dag landede Klok fra 
Hobro i et egetræ - det eneste 
træ på den store stubmark -
men både han og SG 38'en 
kom helskindet og næsten 
uskadt ned fra trækronen. 

Det såkaldte fluemenne
ske, Henning Olsen, beska
digede KZ glideren i en lan
ding, så den ikke kunne repa-

Foto: Johs. Thinesen. 

reres i lejren. Han selv slap 
med skrækken. 

Henri Fugl deltog - som i 
Bjergsted i 1942 - med sin flot
te selvbyggede Rhonbus
sard. Denne gang kom han 
med den i en fin transport
vogn, bygget af hans kamme
rat Poul Lynghøj Olsen. 

Stud. polyt. Carl Johansen 
deltog med sin lille elegante 
Hutler H.28, som han havde 
lagt 2.000 timer ned på. Da 
denne type ikke er egnet til 
spilstart, men kun til gummi
tovstart eller flyslæb, blev det 
kun til et par hop. Desuden var 
flyvning med rekordplaner jo 
forbudt af den tyske værne
magt. 

• 

Radioens Gunnar Nu Hansen interviewer Jorgen Bergh. Yderst 
til venstre Ingvar Jacobsen og Harriet Førslev, yderst til højre 
Svemd Skou, Odense Svæveflyveklub. Foto: Max Westpha/1. 
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Certifikater og beviser 
• Statistik 

Udstedte Deponerede Gyldige 

1994 1994 1994 

A-certifikat/flyvemaskine ........................... ...... 136 

A-certifikat/helikopter .......................................... 6 

B-certifikat/flyvemaskine ................................... 81 

B-certifikat/helikopter ................................. ......... 9 

D-certlfikat/flyvemaskine ................ ... .. .. ............ 32 

D-certifikat/helikopter ....................................... .. . O 

M-certifikat .............. .......................................... 23 

F-certifikat ...................................................... .. ... 5 

S-certifikat ........................................... .............. 62 

K-certifikat .. ......... .............. .................................. 3 

Certifikat som kabinebesætningsmedlem ....... 585 

lnstrumentbevis/A-cert./flyvemaskine ............... 25 

lnstrumentbevis/B-cert./flyvemaskine ............... 63 

lnstrumentbevis/B-cert./helikopter ...................... O 

lnstrumentbevis/D-cert./helikopter ..... .......... ....... O 

Flyvetelefonist-certifikat/bevis ........................ . 144 

VHF-telefonistbevis nationalt .......................... 165 

VHF-telefonistbevis internationalt ..................... 49 

Instruktørbevis/flyvemaskine ............................ 20 

Bevis til bugsering af svæveplan ........................ 9 

Bevis til landbrugsflyvning ................... .. ..... ........ O 

AFIS-certifikat ................................ ..................... 8 

Validering/erhvervscertifikat .............................. 98 

Validering/privatflyvercertifikat .......................... 31 

Ultralet-certifikat ........................... ..................... 30 

Ballon-certifikat ................................ ................... 2 

Flyveleder-certifikat ........ .. .. ......... ...................... 22 

Skal du landet rundt 
så brug 

KDA's Airfield Manual! 

Skal du verden rundt 
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så brug Jeppesen & Bottlangs Manualer! 
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Sunairs anden Jetstream 41 
Tekst og fotos: 

Torben Taustrup 

Solen havde hele formidda
gen gemt sig bag skyerne, 
men om eftermiddagen brød 
den frem, og belyste det indre 
i Hangar 4 i Tirstrup Lufthavn, 
hvor Århus Pigegarde spille
de for de indbudte gæster. 
Traktementet bestod af cham
pagne og pindemadder. 

Det er den 9. maj, og det 
er næsten to år siden, at Sun
Air med luftkaptajn og direktør 
Niels Sundberg i spidsen 
indviede selskabets første 
Jetstream 41 - nr. 14 fra fabrik
ken Britisk Aerospace i Prest
wick. Fabrikkens nr. 47 skulle 
indvies i dag, og det var råd
mand Olaf P. Christensen, der 
fik æren at navngive flyet. 

I sin tale drog han bl.a. pa
ralleller mellem nutidens mo
derne transport ad luftvejen og 
de gamle vikingers prægtige 
transportredskab til havet 

:r O rt of Jl.ar/ius 

--
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vikingeskibet. Søfart og luftfart 
er fælles om udtryk som styr
bord og bagbord, lanterner 
o.s.v .. Olaf P. Christensen be
nyttede også lejligheden til at 
nævne Århus havns 150 års 
jubilæum og betydningen af 
både en havn og en lufthavn. 

Han gik herefter over til sel
ve navngivningen af flyet, der 
på traditionel vis fik overhældt 
snuden med champagne fra 
et sølvbæger - flyet fik navnet 
,,Port of Aarhus". 

Niels Sundberg nævnte i 
sin tale bl.a., at de nye fly var 
en økonomisk satsning, der 
havde vist sig at være rigtig. 
Dog udtrykte han nogen be
kymring overfor de meget om
talte energiafgifter, der vil ram
me luftfarten hårdt. Hvis alle 
forurenere skulle betale, var 
hans bekymring dog ikke så 
stor. 

Sundberg sagde videre, at 
Sun-Airvar klar til kampen om 
at opfylde kundernes ønsker, 
og at selskabet med sin flåde 
på 11 fly var indstillet på at 
beflyve nye ruter i konkurren
ce med bl.a SAS. 

Rådmand Olaf P.Christensen 
(t. v) stod fadder for direktør 
Niels Sundbergs anden Jet
stream 41. 

OY-SVW "Port of Aarhus" , 
Sun-Airs anden Jetstream 41. 

Jetstream 41 

Sun-Air har i samarbejde med 
British Aerospace fået gen
nemført en del forbedringer 
på det i forvejen glimrende ru
tefly, der har plads til 30 pas
sagerer. I alt 72 modifikationer 
er det blevet til i forhold til det 
første Jetstream 41, der i 
øvrigt også vil blive opgrade
ret. 

Blandt de væsentligste 
forbedringer kan nævnes, at 
støjniveauet i kabinen er 
reduceret til næsten det halve 
( med 5 dB), og at flyet nu er 
godkendt til kategori li land
ing. Motorerne har fået 150 
heste mere, og har nu 1.650 
pr. stk. De flere heste betyder, 
at flyet nu kan starte med en 
større last. 

Det lavere støjniveau hav
de de indbudte gæster mulig
hed for selv at opleve, da flyet 
efter festlighederne fløj en 
sight seeing-tur ind over 
Århus havn. 

Flyet er yderst komforta
belt, og lydniveauet så lavt, at 
der kan konverseres med al
mindelig talestyrke. 
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SAS og Lutthansa 
indgår alliance 
Tæt samarbejde, men identiteten bevares 

Af Hans Kofoed 

Skandinavien er for lille til at 
opretholde et fuldstændigt 
globalt luftfartsselskab, sagde 
SAS præsident Jan Steen
berg på et fælles pressemøde 
i København den 11 . maj, hvor 
SAS og Lufthansa meddelte, 
at de havde besluttet at eta
blere "en omfattende strate
gisk alliance, som vil give de 
rejsende et af de største og 
mest konkurrencekraftige tra
fiksystemer i verden". 

Han understregede, at der 
bliver tale om samarbejde på 
lige vilkår, ikke sammenlæg
ning. Selskaberne beholder 
deres identitet og ejerstruktu
ren påvirkes ikke. 

Kombination af rutenet 

Basis i alliancen er en kombi
nation af de to selskabers ru
tenet, hvilket vil give passa
gererne bedre forbindelser på 
internationale flyvninger via 
SAS og Lufthansas store tra
fikknudepunkter. Fartplanerne 
vil blive koordineret for at give 
kortest mulig transittid, og 
passagererne vil få mulighed 
for at vælge den mest effektive 
forbindelse, uanset hvilket sel
skab, der står for transporten. 

SAS, som har et begræn
set antal destinationer udenfor 
Europa, vil føre skandinavisk 
trafik ind i Lufthansas store in
terkontinentale rutenet. Luft
hansa vil kunne made rejsen
de ind i SAS rutenet i Skandi
navien og Europa og desuden 
i SAS' egne interkontinentale 
ruter. 

var at reducere omkostninger
ne, men at øge fortjenesten 
ved større salg på bekostning 
af selskaber som KLM og Bri
tish Airways. 

-Vi skal have større andel 
af markedet, ikke fyre folk. 

København styrket 

De to partnere vil bevare de 
eksisterende hubs. Frankfurt 
skal være knudepunkt for al 
trafik til og fra Tyskland, inden
for Europa samt for flyvninger 
mellem Europa og de andre 
verdensdele. 

København bliver base for 
trafik til og fra Skandinavien, 
mellem Østersø-området og 
omverdenen samt til og fra 
Europa og Nordøstasien. 

Stockholm må se sig di
stanceret i kapløbet med Kø
benhavn om at blive Skandi-

navlens førende lufthavn. 
Dem skal stå for trafik til og 
fra Sverige samt mellem Øs
tersø-området og omverde
nen. 

MQnchen bliver knude
punkt for trafik til og fra Tysk
land, indenfor Europa samt 
mellem Europa og de andre 
verdensdele 

Oslo skal tager sig af trafik 
til og fra Norge. 

Andet samarbejde 

SAS og Lufthansa vil oprette 
en særlig enhed for alle flyv
ninger mellem Skandinavien 
og Tyskland, men begge par
ter skal drive virksomheden 
under de nuværende navne. 

Indenfor området salg og 
markedsføring vil de to selska
ber samarbejde, ikke bare i 
Skandinavien og Tyskland, 

men også på visse andre 
markeder. 

Selskabernes identitet og 
varemærker vil blive bibe
holdt, men produkter og servi
ce skal tilpasses. 

De respektive kundeloya
litetsprogrammer skal koordi
neres, så de rejsende får mu
lighed for at samle og udnytte 
bonus på samtlige stræknin
ger i trafiksystemet. Målsæt
ningen er at slå programmer
ne sammen. 

Samarbejdet omfatter og
så stationstjeneste, herunder 
bl. a. gennemgående ind
checkning og fælles lounger. 

Lufthansa og SAS plan
lægger også et nærmere 
samarbejde på luftfragtområ
det. 

I kraft 1996 

Samarbejdet træder i kraft den 
1. januar 1996, forudsat god
kendelse fra de berørte myn
digheder først og fremmest 
EU, men inden da er der en 
masse problemer, der skal 
afklares, fx de to partneres rela
tioner til andre selskaber. Fx ar
bejder Lufthansa i USA sam
men med United, SAS med 
Continental, og er Lufthansa -
Finnair aftalen kompatibel med 
den strategiske alliance? 

Samarbejdet betyder ikke 
afskedigelser. Lufthansas top
chef JQrgen Weber sagde li
geud på pressemødet, hvor 
alliancen blev præsenteret, at 
formålet med alliancen ikke 

Den strategiske alliance bringer SAS ind på Lufthansas verdensomspændende rutenet. 
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Organisationsnyt 

KONGELIG DANSK 
AEROKLUB 

Protektor: 
Hans Kongelige Højhed Prinsen 
Præsident: 
Grev Flemming af Rosenborg 
Formand: Aksel C. Nielsen 

Generalsekretariat, bibliotek og 
KDA-service 
Generalsekretær H. N. Knudtzon 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Åbent man.-tor .. 09.00-16.00, 
fre. 09.00-14.00 
Første lørdag i måneden 10.00-15.00 
Telefon 46 19 08 11 
Telefax 46 19 1316 
Postgirokonto: 5 02 56 80 

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

Dansk Drageflyver Union 
Dagmar Skov 
Gl. Kirkevej 1, Tiset, 651 O Gram 
Telefon 74 82 20 15 

Dansk Faldskærms Union 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 
Telefon 43 26 26 26, lok 357 

Dansk Kunstflyver Union 
Hangarvej A4, 4000 Roskilde 
Telefon 46 19 08 07 
Formand: LennartWahl 
Telefon 38 79 15 09 

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

Dansk Svæveflyver Union 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholtvej 10 
7400 Herning 
Telefon 97 14 91 55 
Telefax 97 14 91 08 
Resultatservice: Tlf.: 9714 93 25 

Dansk UL-Flyver Union 
Hasse Pedersen 
Bålhøj 33 
9700 Brønderslev 
Telefon: 98 81 12 28, 
Fax 98 81 13 92 

Fritflyvnings-Unionen 
Allan Ternholm Jensen 
Bredgade 20,2 Ih, 6900 Skjern 
Telefon 97 35 40 04 

Linestyrings-Unlonen 
Pia Rasmussen 
Almavej 8, 9280 Storvorde 
Telefon 98 31 91 98 

RC Sport Danmark 
Jørgen Larsen 
Borgergade 19, Koldby, 
TT52 Snedsted 
Telefon 97 93 62 61 

Danmarks Flyvemuseum 
Formand: Søren Jakobsen 
Ellehammers Alle 3 
7190 Billund 
Tlf. 75 35 32 22 

FLYV 7195 

Husk alle KDA-medlemmer kan få udstedt rabatkort til AVIS Biludlejning! 

Formand: Dagmar Theilgaard 74 84 82 80 
tlf. arb. 75 518755 

~u- Næstformand: Per Toft 315408 97 
Kasserer: Vagn Jensen 86441133 

Dansk Motonlyver Union Sekretær: Carl Erik Mikkelsen 74530918 
Adresse: 

Bestyrelsesmedl. : H. Vagn Hansen 74631311 Tottlundgårdvej 12. 
Mikkelborg, 6630 Rodding 
Fax 75 51 83 42 

DM 1995 
Danmarksmesterskabet i 
Præcisionsflyvning fandt sted 
den 27-28. maj med udgang
spunkt i Haderslev Flyve
plads. Der flyves i to klasser. 

I A-klassen var der 12 
deltagere, mens der var 6 i B
klassen. 

Lørdagsprogrammet druk
nede fuldstændigt i regn, så 
resultaterne søndag afgjorde 
mesterskabet. Vinder af A
klassen blev Hans Birkholm. 
Vinder af B-klassen blev Pe
ter Andersen og Bente Ander
sen. 

Resultatlisten ser sådan 
ud: 

A-klassen: 

1 Hans Birkholm 
2 Kurt Gabs 
3 J ohannes Slot 
4 Niels M Jensen og 

78 point 
126 p. 
162 p. 

Chr. Svarregaard 196 p. 
5 Hans M. Hansen 220 p. 
6 Dagmar Theilgaard 281 p. 
7 Gunnar Hansen 322 p. 
8 Lago Laumark-Møller 358 p. 
9 Kjeld Lunderskov 378 p. 
10 Kjeld Hjort 428 p. 
11 Jokob Blok og 

Annette Blok 688 p. 
12 Rene D. Pedersen 727 p. 

B-klassen: 

1 Peter Andersen og 
Bente Andersen 

2 Robert Olsen 
3 Anders Jensen og 

Martin Jensen 
4 Henrik Bruun og 

Peter Bruun 
5 Jens Pedersen og 

Bjarne Pedersen 
6 Jan Bilstrup 

343 p. 
528 p. 

547 p. 

1307 p. 

1553 p. 
2390 p. 

Erry Knudsen 65 96 53 61 
Mogens Thaagaard 75 66 58 71 

NM 1995 
Årets nordiske mesterskab i 
præcisionsflyvning er henlagt 
til Vesterås, som ligger smukt 
ud til søerne vest for Stock
holm. Konkurrencen afvikles 
den 1. juli. Dagen før afholdes 
det årlige nordiske møde for 
motorflyvere (ANA-møde). 

Det danske hold består af 
Hans Birkholm, Kurt Gabs, 
Johannes Slot, Dagmar Theil
g aa rd og Lago Laumark
Møller. Holdleder er Mogens 
Thaagaard. 

Nyt fra motor
flyveklubberne 

Det annoncerede flyvestævne 
på Randers Flyveplads i for
bindelse med Randers Ugen 
95, nærmere bestemt den 17. 
august, er blevet aflyst bl.a. 
på manglende velvillig hed fra 
det Danske Flyvevåben. 

Randers Flyveklub mener 
nok, at Det Danske Flyve
våben godt kunne være mere 
imødekommende, med hen
syn til at vise (demonstrere sit 
materiel). Vi mener selv, at vi 
viser imødekommenhed, med 
hensyn til lån af lokaler og 
andre praktiske ting. 

Stævnegruppen som be
står af Randers Kommune, 
Randers Faldskærms Klub og 
Randers Flyveklub, arbejder 
ihærdigt videre på at etablere 
flyvestævne i 1996. 

Til dem som aflagde klub
ben et besøg på 30 års fød
selsdagen, skal der lyde et 
stort tak, desværre måtte klub
rally og festaften aflyses på 
grund af for få tilmeldinger. 
Samme dag havde Randers 
Flyveplads besøg af 40 perso
ner fra LAVIA-ÅRHUS (idræts-

forening for handicappede) . 
De var på bustur til Ålborg, og 
havde planlagt at drikke for
middagskaffe på Randers Fly
veplads. Smurte rundstykker 
fra VADUM BAGERI blev lev
eret med en S-61 redningshe
likopter fra Flyvestation Ålborg 
til stor fornøjelse for deltagerne. 

Med venlig hilsen 
Mogens Dalsgaard 
Randers Flyveklub 

Danmarks 
Flyvemuseum 
På museets repræsentant
skabsmøde i Billund den 29. 
maj beklagede formanden, 
civilingeniør Søren Jakobsen, 
at det i museumsmæssig 
henseende havde været ual
mindeligt dårligt vejr i 1994. 
Folk foretrak at tage til strand
en frem for at gå på museum, 
så solskinnet havde kostet 
museerne i Billund mindst en 
million kroner i tabt entre
indtægt. 

Til bestyrelsen valgtes 
generalmajor B.V. Larsen 
(BAV) i stedet for Jørgen 
Ejlersen, der ikke genop
stillede. Øvrige valg var gen
valg. 

Besøg fra 
Lithauen 
Som en udløber af de nor
diske aeroclubbers samar
bejde (ANA) har tre repræ
sentanter fra Lithauen været i 
Danmark. Præsidenten for 
Aeroclub of Lithuania Jurgis 
Stanaitis, Generalsekretær 
Antanas Karpavicius og Dari
us Liaugaudas, svæveflyver 
besøgte Danmarksmester
skabet i Præcisionsflyvning i 
Haderslev lørdag d. 27. maj 
og Danmarksmesterskabet i 
Svæveflyvning i Arnborg. 

I Haderslev regnede ar
rangementet desværre væk, 
så der var ikke megen flyv
ning. 

Aeroklubben fik som gave 
fra KDA to ældre PC'ere og en 
printer med til sekretariatet i 
Lithauen. 

A 
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International Mødet i Euro- Udover ovenfor omtalte har 

Gliding Com- pean Gliding 
der været yderligere 5 hava-
rier. 

mission (IGC): Union (EGU): 
09.04.95 OY-XFG, Ka-8: 

Der deltog repræsentanter fra EGU har efter 3 års virke fået Under termikflyvning i kraftig 

27 lande på forårets møde i adgang til de væsentlige blæst driver piloten væk fra 

Paris. offentlige myndigheder inden- sin flyveplads og erkender for 

Klassestrukturen og kom- for EU, herunder specielt JAA. sent at den ikke kan nås. En 

Nyt fra svæve- mende verdensmesterskaber Svæveflyvningen er re- udelanding bliver sat op i for 

flyveklubberne 
er igen fremme som diskus- præsenteret i de organer, som lav højde, og i sidste drej tager 

sionsemne og der forligger er ved at tilrettelægge luft- venstre vinge jorden. Flyet 

en resolution til vedtagelse på rummet fra 2010. Ligeledes groundlooper og venstre vin-

næste årsmøde. arbejdes der Indenfor miljø- ge brækker helt af ved 10. rib-
FSN Skrydstrup Svæveflyve- GPS bliver fra 1.10.1995 området. be. 
klub søger t idligere med- godkendt som dokumentation Det store emne på mødet 17.04.95, OV-XPO, DG 300 lemmer. ved rekorder og diplom-flyv- var kravet om motorflyve- Elan: Lørdag den 5. august fest- ninger. certifikat for at flyve Touring Under termiksøgning i ca. 500-ligholder FSN Skrydstrup En ny gruppe rekorder, Pi- Motor Glider (TMG). Dette 
Svæveflyveklub sit 40 års lot Selected Task (POST), som ligger i det forslag, som JAA 

600 m. højde, bliver piloten 

jubilæum med bl.a. en recep- Østrig har arbejdet for i flere skal vedtage her til sommer i overrasket af en regn-/haglby-

tion. Klubben vil gerne i kan- år blev vedtaget. Man be- forbindelse med godkendelse ge, og må fortage en udelan-
takt med tidligere medlem- gynder blødt med en type, af JAR-FCL. Vi har dog for- ding. Landingsrunden bliver 
mer, men det er i sagens natur hvor man efter flyvningen kan håbning om, at de nye danske påbegyndt i ca. 200 - 250 m., 
svært at finde frem til tidligere vælge et af de vendte vende- regler, der træder i kraft og bliver lagt i god afstand til 
medlemmer gennem 40 år. punkter som det gyldige og 1.7.1995, vil kunne påvirke den udvalgte mark, da piloten 

Hvis et tidligere medlem af på denne måde lave en ud og JAA til en beslutning, hvor ønskede at sætte flyet så tidligt 
klubben ønsker at deltage i hjem rekord. flyvning på TMG stadig kan som muligt. Imidlertid lykkedes 
festlighederne, kan man kan- World Class arbejdes der forgå med svæveflyvecerti- det ikke piloten at sætte flyet 
takte klubbens formand Ole ihærdigt med, og der skulle fikat. så tidligt som forudsat, og for 
Gellert Andersen, Hoved- være 140 PW 5 ude og flyve Dette er nemlig essensen at stoppe flyet inden markens 
gaden 21, 1. 6534 Agerskov, ved udgangen af 1996. Der er af de danske regler, DSvU har begrænsning blev den ene 
telefon74883343 - og gerne indtil dato udstedt to licensaf- forhandlet frem med SLV. vinge sænket for at ground-
senest den 15. juli. taler med firmaer i USA og en Det kom frem at visse loope. Herved brækker højre 

i Holland, som vil fremstille PW former for flyforsikring var vinge. Flyet blev totalskadet. 

5 på en anden fabrik i Polen. billige at tegne i England, 28.05.95, OY-XDR, Ka-7: 
Desuden arbejder fabrik- hvilket skal undersøges. Under tosædet flyvning med 

Unions ken på en PW 6, som er en Mogens Hansen en erfaren instruktør som 

meddelelser 
tosædet udgave. fartøjschef, foretages udflad• 

Der vil blive arrangeret et ningen for sent, og flyet flyves 
VM i denne klasse hurtigst Havarier i jorden. Der opstår større ska-

Nr 27 af 18.05.95 muligt. der på flyet. 
vedr. havari ved Nr. Felding VM i 1999 bliver i Bayreuth Efter en forholdsvis rolig start lnstruktø ren bringes på 
Flyveplads i Tyskland og Australien er på sæsonen, blev vi den 17. hospital for observation for 

interesseret i VM i 2001. maj d.å. ramt af det alvorligste ryg skader. 
Nr 28 af 19.05.95 Derimod bliver der ikke noget uheld i mange år, idet et sko-
vedr. brochuren En hilsen til svæveflyvning i forbindelse lefly af typen Puchacz, OY- 28.05.95, OV-XJZ, ASW-19 B: 

markens ejer med OL i år 2000 i Australien. XTR, under en uddannelses- Der foretages stejl indflyvning 
World Air Games, som flyvning fra Nr. Felding flyve- på hjemflyvepladsen med 

Nr 29 af 19.05.95 skulle være fritidsflyvningens plads gik i spind, hvorfra det fuldt bremseudslag og høj 
vedr. motorsvæveflyvenormer svar på Olympiaden, er Tyr- ikke blev rettet ud i tide, og fart. Under udfladning redu-

kiet nu interesseret i at holde i begge ombordværende om- ceres bremseudslaget, og 
Nr 30 af 19.05.95 1997 eller 1998. Denne gang kom. flyet 'hønser' hen over lan-
vedr. unionshåndbogsrettelse lader det til at det er et land, Sammen med Havarikorn- dingsbanen. Flyet sætter sig 
nr 2/1995 hvor pengene er tilstede til et missionen for Civil Luftfart del- hårdt hvorved understellet 

sådant arrangement. tager Dansk Svæveflyver Uni- bryder sammen. 
Nr 31 af 22.05.95 Mogens Hansen an i de undersøgelser der skal 
vedr. referat af bestyrelses- forsøge at klarlægge årsagen 30.05.94, OY-XOW, DG-400: 

møde nr. 1 til havariet. Under landing på privat flyve-

Skal du landet rundt Da de nærmere omstæn- plads med en vind på angi-
Nr 32 af 29.05.95 

så brug 
digheder endnu ikke er klar- veligt 3 knts skråt forfra til ven-

vedr. ændrede minimums- lagt, har Unionen besluttet, at stre, kommer flyet i læ bag en 
højde for visse flyvemanøvrer KDA Airfield Manual al uddannelsesflyvning i unor- skov og synker igennem fra 

~v~c½190811 
male flyvestillinger indtil vide- ca. 3 m højde. Flapstilling var 

Nr 33 af 29.05.95 re skal foregå i højder over 00, mod sædvanligt 120. Der 
vedr. Pinsesport i TV (DR) 600m. opstår skader på understel. 
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En enkelt hændelse skal 
nævnes, både fordi den er af 
den type, der uvilkårligt får en 
til at trække på smilebåndet 
når man får den fortalt, men 
også fordi den er en reminder 
om til stadighed at være op
mærksom, når man færdes på 
en flyveplads: En klub har 
sendt sit skolefly solo ! ! 

Det gik således til: Efter 
landing blev skoleflyet trukket 
ud til siden, for at rydde feltet 
inden næste start. Herunder 
fik wiren fat i haleslæberen, og 
blev trukket med ud til siden. 
Under den efterfølgende start, 
blev skoleflyet trukket med op 
i ca. 1 m. højde og faldt ned 
på næsen. Der måtte rettes et 
par rør ud efter den forestilling. 

Helge Hald. 

Ny landstræner 
Dansk Svæveflyver Unions 
landstræner gennem mange 
år, Niels Seistrup, har valgt at 
takke af med jobbet med 
dette års udgang, hvorfor det 
er på tide, at eventuelt interes
serede i dette spændende job 
snarest giver sig til kende. 

Landstræneren er ansat af 
Dansk Svæverflyver Union og 
aflønnes med væsentlig støtte 
fra Team Danmark. Ud over 
landstræneren er der for tiden 
ansat en hjælpe/talenttræner, 
der som sin vigtigste opgave 
har at stå for den praktiske 
træning af de unge svæve
flyverpiloter, som indgår i 
unionens talenttræningspro
jekt. 

Med den nuværende ar
bejsfordeling mellem lands
træner, talenttræner og kon
sulenterne på unionskontoret 
udgør landstrænerens ar
bejdsnorm ca. 700 timer årligt. 
Disse timer anvendes til plan
lægning og gennemførelse af 
nationalholdssamlinger på 
Svæveflyvecenter Arnborg og 
i udlandet, ligesom national
holdets internationale op
gaver som EM- og VM-delta
gelse indgår deri. 

Endvidere omfatter jobbet 
planlægning og gennemførel
se af det talentprojekt, som 
gennemføres i samarbejde 
med talenttræneren og efter 

FLYV 7/95 

nøje principper, som er aftalt 
med Team Danmark. Heri 
indgår også deltagelse i (ju
nior)talentkonkurrencen og af
vikling af talentkurser. Endvi
dere funktionen som holdle
der for nationalholdet og juni
ornationalholdet. 

Ud over det her nævnte 
kan der pålægges landstræ
neren andre opgaver, ligesom 
nogle af de nævnte opgaver 
eventuelt kan placeres på 
andre - evt. ulønnede • per
soner. 

Den nye landstræner, som 
forventes at tiltræde jobbet 
ved sæsonstart 1996, må 
have god erfaring fra konkur
renceflyvning. Det ses gerne, 
at pågældende har interna
tional konkurrenceerfaring 
som pilot eller holdleder. Af 
hensyn til de mange forskel
lige opgaver, som landstræ
neren skal varetage, er det af 
betydning, at den pågæld
ende "matcher" national
holdspiloterne såvel hvad 
angår erfaring fra egentlig 
konkurrence som egen flyv
ning. 

Det vigtigste krav er dog, 
at den pågældende har stor 
interesse og lyst til at påtage 
sig jobbet, og da der indgår 
endel instruktion, undervis
ning, briefing m.v., tages det 
som en selvfølge, at interes
serede har pædagogisk er
faring eksempelvis fra in
struktørvirksomhed eller lign
ende. 

Eventuelt kan stillingen 
som landstræner kombineres 
med konsulentopgaver for 
Dansk Svæveflyver Union. 

Da det kan være svært at 
beskrive alle landstræner
jobbets detaljer, opfordres 
eventuelt interesserede til 
snarest at kontakte Dansk 
Svæveflyver Unions konkur
renceudvalg v/ Jens Børsting, 
tlf. 42355306 (arb. 33148888 
lok. 5610), for yderligere op
lysninger. 

Altid 
et godt flyvertilbud 

-~~v~c~ 
Lufthavnsvej 28 . 4000 Roskilde 

Tlf. 4619 0811 

KALENDER 

NM i præcisionsflyvning? Sverige 
26. International Air Rally ol Malta (mere info 
hos Dagmar) 
VM i rallyflyvning, Herning 
Air-BP Rally, Aars Flyveplads 

23-30/7 
11-12/8 
18-20/8 
20-27/8 
27/8 
1-3/9 

International Ladies Cup, Eindhoven, Holland 
EM i præcisionsflyvning, Polen 
Flyvningens Dag, Roskilde Lufthavn 
Air Rally lnt. des Vendanges, Luxembourg -
Perpignan - Carcassonne 

2-3/9 DMU-tur til Læsø 

Junior-EM, Polen 
Arnborg Åben og juniorkonkurrence 
Førsteinstruktørkursus Fl-2 (9512) 
Hjælpeinstruktørkursus Hl-2 (9502) 
Nationalholdstræning 

9-22/7 
17-27/7 
5-13/8. 
19-26/8 
9-10/9 
13/9 
22-24/9 

S-teoriprøve S3/95. Tilmeldingsfrist: 1/9 
Nordisk svæveflyvemøde, Danmark 

30/6-9/7 
18-20/8 

VM, Battle Creek, USA 
Ballonstævne i Randers 

DM svæveflyvning 1995 
Resultat for Standardklasse 
Nr. Fly Pilot 28/5 30/5 2/6 3/6 4/6 
1 A9 Henrik Breidahl 98 762 860 967 903 
2 MD UffeEdslev 118 772 881 1000 817 
3 KV Flemming Schneider 118 772 806 819 1000 
4 SU Lars Ternholt 117 7 45 856 859 911 
5 D1 Jan S. Pedersen 79 754 765 858 857 

Resultatfor 15 m klasse 
1 55 Kristian S. Hansen 896 
2 MX Jan S. Hansen 894 
3 SM Knud Møller Andersen 907 
4 BX Niels Ternholt 875 
5 KW Stig Øye 841 

• DANSK BAi UJNIJN/ON 

315 1000 
320 981 
328 807 
328 887 
327 970 

487 981 
467 874 
487 1000 
574 861 
458 926 

Samlet 
3590.3 
3588.6 
3506.7 
3488.9 
3313.3 

3678.4 
3535.9 
3529.0 
3525.9 
3522.3 

Årets Danmarksmesterskab foregik i Aarup den 23-28. maj. Der 
var 14 deltagere, der havde en god konkurrence med spænding 
lige til det sidste. 

Danmarksmester blev Henning Sørensen, nr 2 Bjarne Jensen, 
nr 3 Kai Paamand, nr 4 Lau Laursen, nr 5 Torben Hansen, nr 6 Jan 
Andersen, nr 7 Ted Dannerbo, nr 8 Kim Paamand, nr 9 Michael 
Tschernja, nr 10 Jan Basse, nr 11 Hans Willadsen, nr 12 Ole 
Flensted, nr 13 Arne Jacobsen og nr 14 Kirsten Thorbjørn. 
Egeskov pokalstævnet den 20-21. maj havde 8 deltagere, bedst 
var Janne Paamand, nr 2 Anders Åkersson og nr 3 Michael 
Tschernja. 
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Foreningen Danske Flyvere 
Protektor: 

Hans Kongelige Højhed Prinsen 

Formand: 
Generalløjtnant Chr. Hvidt 

Generalsekretær: 
Luftkaptajn Erik Thrane 

Sekretariat: 
Gl. Kongevej 3, 161 O København V 

Aldrig har så mange med
lemmer deltaget i den tradi
tionelle skovtur - og aldrig har 
det blæst så meget på en 
skovtur - som det var tilfældet 
den 21. maj. 140 havde til
meldt sig til arrangementet, 
som foreningen havde hen
lagt til FSN Karup i forbindelse 
med Åbent Hus samme sted. 

Takket være velvilje fra SAS 
og FTK fik vi alle ti lmeldte 
sjællændere med på enten 
SAS' charter eller FTK's C130. 
FSN Karup havde beredvilligt 
stillet et dejligt telt til rådighed 
for foreningen , og den for
plejning, vi havde købt gen
nem cafeteriaet, var upå
klagelig. DANSKE FLYVERE 
har derfor kun grund til at 
være tilfredse . Om flyve
stationen, som stod for dag
ens program også var det, er 
en anden sag. Blæsten var for 
strid for både faldskærms
springerne, de små gamle fly 
og for modelflyene. Program
met blev henad vejen revi 
deret, og hvad det indebærer 
af problemer, ved vist alle. I 
teltet var der læ, gamle venner 
at snakke med og både vådt 
og tørt - så der var mange 
tilstede hele dagen. Et - trods 
visse genvordigheder med 
tidsplanen - absolut vellykket 
skovtursarrangement, som 
alle var tilfredse med. 

Næste arrangement: Fore
drag 10. oktober 1995. 

KDA 1s 
årsberetning 

(fortsat) 
KDA deltog med salgsstand i 
DM i præcisionsflyvning -
Kruså/Padborg 28/29 maj, i 
Flyvestation Værløses åbent 
hus arrangement 12. Juni, i 
UL-træf i Undløse i maj samt i 
The Scandinavian Historie 
Airshow på Tirstrup Lufthavn 
18/19 Juni. 

Der blev den 25. august af
holdt et møde med repræsen
tanter for Unionerne til drøftel
se af den gældende kontin
gentstruktur. 

Den 3. oktober afholdtes 
det årlige formandsmøde. 

-Årets resultat 
og administration 
Udviklingen i KDA's økonomi
ske situation har gennemgået 
en betydelig forbedring efter at 
der er indvesteret i ny EDB
teknik, der muliggør en bedre 
økonomistyring samtidig med 
at der har været en betydelig 
salgsfremgang i KDA-Butik
ken. 

Året udviser et overskud 
på Kr. 229.985.- hvilket måbe
tegnes som tilfredsstillende. 

Året har været præget af at 
fuldende omlægningen til nyt 
EDB-system, etablering af et 
"mini" netværk samt flerbru
gerløsning som i nogen grad 
var vanskelliggjort grundet 
tilbygning til et bestående 
usammenhængende anlæg. 

Nogle af medarbejderne 
har i et vist omfang været på 
kursus i brug af de nye pro
grammer. 

Grundet den aktive mar
kedsføring af KDA's salgspro
dukter samt udvidelse af vare
sortimentet har der været en 
betydelig salgsfremgang så
ledes at salgsvirksomheden 
må siges at have medvirket til 
det tilfredsstillende resultat. 

Der har siden 15.04.94 væ
ret ansat 3½ medarbejder. 

Deadline 

D 

Stof, der ønskes medtaget på de blå sider i september
nummeret, må være KDA i hænde senest onsdag den 

2. august . Til oktober-nummeret må det være 
fremme senest fredag den 1 . september. 

Redaktion: Knud Larsen, tlf. 46 19 08 11. 

Medlemstal 

Direkte medlemmer 
Dansk Ballonunion 
Dansk Drageflyver Union 
Dansk Faldskærms Union 
Dansk Kunstflyver Union 
Dansk Motorflyver Union 
Dansk Svæveflyver Union 
Dansk UL-flyver Union 
Fritflyvnings Unionen 
Linestyrings-Unionen 
RC Sport Danmark 

I alt 

Internationalt område 
Forud for nordisk møde og 
FAis generalkonference har 
der været afholdt møde d . 20. 
september 1994 med delta
gel se af de unionsmedlem
mer, der repræsenterer de en
kelte unioner i internationale 
committeer. Mødets formål 
var at tilvejebringe det bedst 
mulige grundlag for at kunne 
gøre KDAs indflydelse gæl
dende i internationale spørgs
mål. Der var tilslutning til, at 
FAI kan lave videooptagelser 
under nationale konkurrencer 
til brug for fremstilling af de
mo-videoer. 

Der er etableret kontakt til 
den Lithaunske Aeroclub. 
Ansøgning om økonomisk 
støtte fra "Østeuropa-puljen" til 
at udvikle samarbejdet har 
desværre ikke givet resultat. 

ANA 
I det årlige møde i ANA, der i 
år afholdtes i Helsingfors, del
tog Per W. Br0el, Aksel C. Niel
sen og Henrik N. Knudtzon. 
Mødets hovedpunkter var kon
centreret om miljøforhold og 
FAis generalkonference. 

De enkelte landes indlæg 
vedrørende miljøforhold af
spejlede generelt de samme 
problemstillinger. Der sker fort
sat en indskrænkning i mulig
hederne for at dyrke luftsport 
og fritidsflyvning. I Sverige og 
Finland truer kommende afgif• 
ter og skatter med at stige til 
et niveau, der vil få uoverskue
lige konsekvenser. Der var 
enighed om, at det fortsat var 
nyttigt, at udveksle erfaringer 
og informere om udviklingen i 
de enkelte lande. Der var lige-

1993 1994 

613 530 
89 86 

958 956 
2657 2884 

29 30 
1300 1216 
2039 1989 

527 529 
60 61 
67 63 
62 51 

8388 8395 

ledes enighed om, at det er 
væsentligt at formulere en 
fælles strategi og at optræde 
i et samlet forum overfor myn
dighederne i de nordiske lan
de. 

Per W. Br0el informerede 
om en støjberegningsmodel, 
der sandsynligvis vil kunne 
anvendes i forhandlinger 
med miljømyndigheder. 

Eilif J. Ness redegjorde for 
nogle af de væsentligste 
punkter på dagsordenen for 
den kommende FAI-General
konference. Der var enighed 
om at støtte Eilif Ness's kandi
datur som FAl-president. 

Selvom dette møde ikke 
resulterede i konkrete resulta
ter, blev der givet udtryk for, 
at udviklingen indenfor bl.a. 
miljøområdet, gjorde det nød
vendigt, at et forum som ANA 
fortsat opretholdes. Fra dansk 
side vil der fortsat blive arbej
det på at gøre ANA mere ak
tiv. Sveriges og Finlands til
slutning til EU vil måske kun
ne påvirke den udvikling. 

fortsættes 

Sidste nyt 
På FAI Council mødet den 6. 
juni i Montreal, Canada er det 
besluttet at det første World 
Air Games vil finde sted i om
egnen af Tyrkiets hovedstad 
Ankara i september 1997. 
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Styring med lys 
Styresystemer baseret på fiberoptik sparer vægt 
-og penge 

Af Hans Kofoed 

Raytheon Aircratt Company 
har i to år har arbejdet med et 
nyt styresystem, Control by 
Light™ , der er et skridt videre 
end den fly-by-wire teknologi, 
der anvendes i mange moder
ne militær- og trafikfly. 

Konceptet er stort set det 
samme. Styregrejerne i cock
pittet er forbundet med elek
triske aktuatorer, der betjener 
rorflader, motorkontrol og sy
stemer, men i stedet tor elek
triske kabler er det fiberoptik, 
der transporterer signalerne 
frem og tilbage. Derved und
går man de problemer med 
elektromagnetisk interferens, 
der har plaget konstruktørerne 
at fly-by-wire systemer og 
som har medførttiere havarier. 

Det er ikke længere nød
vendigt at afskærme lange ka
beltø ringer. Selve aktuatorer
ne må dog stadig afskærmes, 
men de kan placeres, så det 
bliver nemt at installere af
skærmningsmaterialet. 

Control by Light™ kan ikke 
blot bruges til at afskaffe den 
mekaniske forbindelse mel
lem cockpit og rorflader, men 
også til betjening at understel 
m,.v. Man kan også afskaffe 
den mekaniske forbindelse 
mellem cockpit og motorer. 

Sparer vægt - og penge 

Det betyder væsentlige vægt
besparelser - der regnes med 
op mod to en halv procent -
idet man undgår wirer, trisser 
og stødstænger, og man slip
per desuden tor problemer 
som følge at at wirer udvider sig 
eller trækker sig sammen på 
grund at temperaturændringer. 

Hertil kommer, at det kræ
ver færre mandtimer (og der
ved færre lønomkostninger) at 
konstruere en struktur, der ik
ke har vinkelarme, wirer og 
stødstænger, støttekonsoller, 
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og man undgår pakninger de 
steder, hvor bevægende dele 
skal passere trykskotter. 

- Derfor er der ikke behov 
tor at konstruere og tegne de 
tusinder at enkeltdele, der 
skal tå de ting til at virke, siger 
Raytheons chef Arthur E. 
Wegner. Vi tror, at konstrukti
onstiden for et helt nyt turbi
nedrevet forretningstly, der 
gør mest mulig brug af Con
trol by Light™, kan reduceres 
med mange måneder,. 

Det vil dog være misvisen
de at antyde, at der ved årtu
sindskiftet vil være fly på mar
kedet, fuldstændig styret med 
Control by Light™ , hverken fra 
Raytheon eller andre, fortsæt
ter Wegner. 

Introduktionen af denne 
teknologi vil tage tid og ske 
gradvis, men vi vil have Con
trol by Light™ certificeret til 
motorkontrol og ikke-væsent
lige systemer i 1998, og man 
kan vente at se produktionfly 
fra Raytheon med denne tek
nologi fra år 2000. 

Fuldstændig Control by 
Light™ kommer formentlig in
denfor mindre end 1 O år, me
ner Wegner. 

Ikke ny teknologi 

Control by Light™ er ikke en 
ny teknologi. Fiberoptik har 
været kendt i mere end 20 år, 
og Boeing, McDonnell Doug
las og andre har eksperimen
teret med den i nogen tid i 
samarbejde med NASA. 

Boeing har fiberoptik-sen
sorer på otte Model 757, der 
er i drift hos luftfartsselskaber. 
De overvåger hjulhastighed 
og udvalgte motorparametre. 

McDonnell Douglas er i 
gang med at konstruere et fly
by-light styresystem til MD-11 
og venter en 50% reduktion i 
prisen på $12 mio. for det nu-

Beechjet 400A - bliver den det første seriebyggede fly med "flyv
med-lys" udstyr? 

værende styresystem og den 
vægtbesparelse på omkring 
1.500 kg. 

Desuden arbejder ARPA 
(Advanced Research Projects 
Agency) på et program, man 
kalder Fly-by-.Light Advan
ced Systems Hardware, for
kortet FLASH. 

Disse programmer er rettet 
mod militære fly eller meget 
store trafikfly og har en kon
struktionsfilosofi, opbygget 
omkring kostbare fiberoptik
datasamleskinner (data bu
ses). 

Design-for-cost 

Den teknologi og det "isen
kram", der er frembragt til da
to, er dog for kostbart til selv 
blot at overvejes anvendt på 
almenfly. 

ARPA regner således med 
priser på $3.000-5.000 for en 
enkelt fiberoptik-transceiver, 
og hver kontrol input kræver 
adskillige sådanne. 

Raytheon Aircraft har an
grebet problemet fra en an
den retning og har kombineret 
sin indsigt i tlykonstruktion 
med ekspertisen i elektronik 
og fiberoptik i moderselska
bets Electronics Systems Di
vision. 

Vi anvender en design-for
cost filosofi, siger ArtWegner. 
I stedet tor transceivere til 
$5.000 baserer vi os på kom
ponenter, der er i handelen og 
klarer os med nogle i $100 ka
tegorien. Det er noget i retning 
af udviklingen at PC'en som 
et billigt alternativ til mainfra
mes. Resultatet er et system, 
der vil være økonomisk muligt 
selv tor lette enmotors fly som 
Beech Bonanza. 

Fejltolerance 

Desuden har man antaget en 
fejltolerance-strategi. Den har 
sine rødder i Apollo rumfarts
programmet, og teorien bag 
den er, at man har to eller flere 
processorer, der udfører en 
bestemt funktion, hvorefter re
sultaterne krydstjekkes for at 
se, om der er overensstem
melse. 

I Raytheons system overvå
ger tre computere uafhængigt 
hver funktion,. Hvis der er en 
afvigelse, vinder to ud at tre. 

- Vi har fastsat et pålidelig
hedskrav på 1 0 i minus niende 
fejl over en mission på 1 O timer, 
fortsætter Raytheon Aircrafts 
chef, og det har vi allerede kla
ret med en god margin. 

Raytheons første bestræ
belser var udvikling af et sys
tem til motorkontrol på Beech
jet. Det eksisterende mekani
ske blev fjernet fra højre mo
tor, og i stedet blev der instal
leret et tredobbelt fibernet
værk med aktuatorer og sen
sorer. 

Det ombyggede fly fløj før
ste gang den 30. september 
1992. Under prøveprogram
met udførtes starter og landin
ger, accelerationer, decelera
tioner, hurtige bevægelser at 
gashåndtaget i begge retnin
ger og negative G-manøvrer. 
Testpiloterne fandt, at power 
settings var lettere og mere sta
bile på fiberoptik motoren end 
på den med mekanisk kontrol, 
og Raytheon Aircraft er nu i 
færd med at få udstyret certifi
ceret at FAA og at udvikle pro
duktionsudgaven. 

Men Wagner er dog endnu 
ikke parat til at oplyse, hvilket 
fly fra Raytheon, der bliver det 
første med seriefremtstillet 
Control by Light™ udstyr. 
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En svæveflyvesafari 
Fortalt af Darcy Hogan og Henk Meetens til Erik Berg 

I januar 95 gennemførtes en svæveflyvesafari fra 
Carnavon på Australiens vestkyst til Byron Bay 
på Australiens østkyst, i alt 5.175 km - måske den 
længste nogensinde. 

Svæveflyvesafarier er ikke 
noget nyt fænomen. Allerede 
i 1936 arrangerede DFS Darm
stadt den første. 

Ruten var på 700 km med 
start og mål i Darmstadt. Hver 
flyvning skulle starte med et 
flyslæb til max 500m, og ruten 
skulle være gennemfløjet 
inden 1 O dage. 

12 piloter stillede op til start 
og Heini Dittmar, som fløj Con
dor 2, var den første, der kom 
hjem eftar bare syv dage, fulgt 
afde næste piloterto-tredage 
senere. 

I USA afholdt man i årene 
1972 til 1978 The Smirnoff 
Derby med start i Los Ange-

les og mål i Washington DC. 
Det var et rigtigt race mellem 
seks specielt indbudte piloter. 
Det blev vundet af så promi
nente piloter som Wally Scott 
(to gange), Goran Ax, George 
Moffat, Ingo Renner og Karl 
Striedick. 

I Australien har der været 
to tidligere safarier. Den første 
gik fra Toowoomba på østkys
ten til Adelaide - ialt 2.000km, 
den anden fra Adelaide i syd 
til Darwin i nord - 2.800km. 

Og i januar i år fløj man så 
på tværs over Australien. I 
ekspeditionen, der strakte sig 
over 22 dage, deltog 19 piloter 
og 22 hjælpere fra Australien, 

USA, Holland og Belgien, 13 
svævefly og en Cessna 180. 
Det siges at omkostningerne 
løb op i $AU 200.000. 

Men takket være de gode 
sponsorer lykkedes det en 
gruppe entusiastiske svæve
flyvere at vise, hvordan man 
kan vende tørke til regn. 

Hvordan gør man det? 
Det er da ganske enkelt, 

beretter Darcy Hogan. Du 
planlægger en svæveflyve
safari fra Australiens vestkyst 
til østkysten. Så bruger du 12 
måneder på at finde frem til et 
dusin piloter, svævefly, hjælpe
re og to slæbefly. Så snart 
gruppen nærmer sig et tørke
område - ja, så vælter det sim
pelthen ned i spandevis. Well 
- det mest frustrerende er nu 
nok alligevel, nårtemperaturen 
kravler op til 47°C og bilens air 
condition ikke fungerer. 

Lad os starte 
med begyndelsen 

Vi samledes i Carnavon først i 
januar. Vinden synes aldrig at 
ville lægge sig. Enten blæser 
det fra syd eller fra nord. En 
lokal svæveflyver hjælper os 
med at organisere, at starte 
fra en udtørret lerslette om
kring 40 km øst mod øst i Doo
nawarrah. Det var i sig selv en 
oplevelse først at finde sletten 
og så komme op fra den i den 
hede. 

Day 1 (5. januar) starter vi 
i en ganske svag stigning ind 
mod Gascoyne motorvejen for 
at følge den sydpå til Mulewa, 
en flyvning på 550 km. 

Den dag fik piloterne lov til 
at føle, hvordan det er at flyve 
længe og langt overfuldstæn
dig ulandbart område. Hjæl
perne var tvunget til at følge 
kystvejen, da motorvejen vi 

CARNARVON to BYRON BAY via 
THE GREAT AUSTRALIAN BIGHT 

I I I I I I I Byron Bay 
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km 
1 Camarvon 
2. Doorewarrah 40 
3 Mullewa 550 
4. Cunderdin 370 
5. Hyden 180 
6. Norseman 430 
7. Eucla 640 
8. Ceduna 420 
9. PI Augusta 380 
10. Mildura 490 
11 . Hay 260 
12. West Wyalong 230 
13. Narremine 210 
14. Gulgong 130 
15 Lake Keepit 215 
16. Tenterfield 270 
17. Byron Bay 180 

Total distance 5175 
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fulgte inde i landet ganske 
enkelt ville have ødelagt trans
portvognene. 

Så vi, der fløj, var heltalene 
- Oh Boy - det landskab er rig
tig stort. Rigtig STORT og 
TOMT. 

Day 2 planlægger vi at 
flyve til Hyden - 560 km. Gode 
planer viser sig ofte ikke at 
kunne bære. Hvad der så ud 
som en dag med 8.000 ft. til 
skybasen endte med bare 
4.000, og vi måtte virkelig 
kæmpe for at nå Cunderdin -
370 km. 

Den følgende dag var det 
overskyet. Trods dette lykke
des det gruppen samlet at nå 
Hyden, alle ved godt mod, klar 
til at fortsætte. 

Vente eller køre 
Næste dag (8. januar) 

vågnede vi op til en himmel, 
der skulle kunne bære os til 
Norseman - 430 km østpå. Om 
vi nåede frem var helt af
hængig af ruten, vi valgte, og 
den højde, vi kunne få. 

Det, som vi havde håbet 
på, skulle imidlertid ikke lyk
kes. 

Vi startede alle fuld med 
optimisme fra den blændende 
hvide saltslette. Vi nåede op 
til 4.000 ft. og kunne så sidde 
der og se ud over hundreder 
af miles bushland med kun 
ganske få landingsmulig
heder. Det kunne betyde, at 
vi kunne komme til at tilbringe 
dage med at vente eller køre. 

Vi endte med at gøre beg
ge dele. 

Nogle af os var optimistiske 
og ville prøve. 

Well - du ved den rigtige 
dag, det rigtige fly og den 
rigtige pilot...I 

OK, det endte med, at vi 
med sorg i hjertet alligevel 
pakkede vore fly i transport
vognene og kørte til Ceduna -
640 km. Sikkerhed må gå frem 
for alt indenfor vor sport. 

Prøver 1.000 km 

Day 8. Start fra Ceduna i et 
langt 3.000 ft. flyslæb. Kurs ret 
nord væk fra den lur.ende 
søbrise og ind i perfekt stig 
på nordsiden af konvektionen 
og så bare derudad. 450 km 
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flyvning til Port Augusta blev 
resultatet af dagens anstren
gelser. 

Som alle med bare lidt 
kendskab til svæveflyvning 
ved, bliver det altid bedre "i 
morgen". Gerrit Kurstjans og 
Karin Nadlerfra Holland i deres 
Nimbus 3D og Paul Bougard, 
Belgien i Nimbus 3 bad om at 
starte først for at prøve at nå en 
1.000 km flyvning. 

lykken står imidlertid ikke 
altid den kække bi, så det blev 
bare en god spøg. 

Gårdsdagens vejr kom tid
ligt med støvstorm, efterfulgt 
af de obligatoriske byger. Og 
det var kolde byger, men de 
kølede ikke tingene ned, det 
bare øgede fugtigheden. 

Så dukkede solen op igen; 
slæbeflyet blev trukket frem 
og langsomt kunne vi starte 
på næste etape. 

Det gik tungt med de første 
slæb, men så lysnede det. Vi 
fik godt stig, og endelig kunne 
vi begynde at glide langt. 

Oh, hvilket vidunderligt syn 
igen at kunne se Murray River 
igen efter ikke at have set en 
flod i uger. 

The Sunraysia Club i Mil
dura, 490 km efter starten, 
bød os velkommen til deres 
strip med endnu flere dejlig 
kolde øller. 

Day 1 O -vi er airbome igen, 
men bare for endnu engang 
at blive presset ned. Denne 
gang i Hay, bare 260 km ude. 
En støvstorm fra øst, efterfulgt 
af regn fra nord. 

Næste dag lovede alt, men 
gav bare lidt, så det var kun 
Harald Van Der Linden, der 
klarede de 230 km til West 
Wyalong, medens vi andre 
måtte rulle ad landevejen. 

Nu var det til gengæld slut 
med tørken, og vort håb om 
at nå det endelige mål Baryn 
Bay druknede i regn, slutter 
Darcy Hogan. 

Safarien fortsætter 

Det regnede uafbrudt i to da
ge, og det blev klart, at ad
skillige af safarideltagerne 
måtte bryde af, fortæller Henk 
Meetens, hverdagen og plig
terne kaldte. 

Bare to af de tolv startende 
kunne fortsætte til afslutnin
gen; det var Robert Hare og 
så mig selv. 

Day 12 (den 21. januar) 
vågnede vi op til en dag med 
klar blå himmel og stærk 
sydlig vind. Vore to slæbepi
loter skulle tilbage til Narro
mine, så det blev besluttet, at 
vi skulle flyve i flyslæb de godt 
200 km til dertil. 

Det blev en flyvning over 
et landskab, der var fuld
stændig oversvømmet og 
med tiltagende skydække 
ned til 1.500 ft., så vi fundere
de på, om det overhovedet var 
værd at fortsætte. 

Den sidste uge havde der 
ikke været megen svævefly
veaktivitet i Narromine, og 
mange foruden Robert og jeg 
var ivrige efter bare at kom
me op ved de første tegn på 
termik. 

Det så ud til at blive lokalt, 
men 2:30 gik det til 2.500 ft. 
og vi besluttede at vi kunne 
flyve til Gulgong ca. 130 km 
østpå i 15 kt. modvind. 

Det var lidt svært at få de 
lokale til at forstå, at vi endnu 
ikke havde krydset Australien, 
og at vi ville fortsætte for at 
krydse The Great Dividing 
Range videre mod Byron aa
ron. 

Veludstyret og 
velholdt Cessna 182 

fra 1981 

Sidste dag 
Onsdag d. 25. skulle blive den 
sidste dag af vor odysse. Sky
basen er 4.500 ft. og efterla
der en åbning på 1.500 ft. over 
toppen på de omkring liggen
de bjerge. 

Igen var forholdende tvivl
somme. ½ til 1 m stig med fal
dende skydække. 

Som ved en del af Austra
liens østkyst er landskabet 
meget pittoresk, men jeg tror 
ikke, at noget overgår det fan
tastisk smukke sceneri i By
ran Bays bagland. 

Forholdene forværredes 
stadig, hvilket resulterede i, 
at jeg blev tunget til at lande 
bare 30 km fra målet. Et 
slæbefly blev sendt ud efter 
mig, så de sidste få kilometer 
blev gjort i flyslæb. 

Vor ankomst til Byron Bay 
var klassisk med borgmeste
ren i spidsen for presse, re
gional TV og repræsentanter 
fra lokalstyrelsen. Der blev 
overrakt plaketter fra Camar
von, og midt i rampelyset skul
le vi udføre en sidste opgave. 

Inden starten fra havde vi 
fået en flaske vand fra det 
Indiske Ocean med ønske fra 
borgmesteren i Carnarvon 
om, at vi ville tømme den i Stil
!ehavet for at fejre, at vi nåede 
frem og for at mindes dem, 
som ikke var i stand til at fuld
føre odysseen. 

Vi har mere end 30 års erfaring Indenfor flysalg 
Altid 50-70 fly på salgslisten. 
Ring for nærmere info. 
Timer kan tilbydes ved indlejning. 

Aut. forhandler for: -aerospatiale 
Partenavia avlallon general& 

Copenhagen Aviation Trading A/S 
Københavns Lufthavn Roskilde Tlf. 4619 1114 Fax 4619 1115 
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Første YAK-52 
Tekst og fotos: Torben Taustrup 

Søren Kjær (32) er forretnings
mand med eget firma inden 
for den grafiske branche. Han 
startede som drageflyver, 
men fik så interesse for motor
flyvning, især kunstflyvning, 
og begyndte at tænke på at 
anskaffe eget fly. 

Et ufravigeligt krav var, at 
det skulle være tosædet. Pga 
prisen var fly som den ameri
kanske Harvard og den rus
siske Sukhoi ude af billedet, 
men faldet af en vis mur åb
nede imidlertid muligheder for 
andre valg. 

Den russiske stat begynd
te nemlig at sælge Yak-52'er, 
der i flere år har været brugt 
som træningsfly i det russiske 
flyvevåben. 
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En mulighed for at prøve 
flyet viste sig, da der skulle 
afvikles et intensivkursus i 
kunstflyvning i marts 1994 i 
den russiske by Borki. 

Søren deltog sammen med 
den danske kunstflyvnings
mester Lennart Wahl. Det var 
russiske piloter der undervis
te, og blandt flyene var Yak-52. 

Søren blev så at sige kastet 
ud i det, idet den russiske in
struktør regnede med, at Sø
ren befandt sig på et højere 
kunstflyvningsstade, end han 
i virkeligheden gjorde. 

Søren fortæller: 
- Den russiske instruktør 

talte ikke særlig godt engelsk, 
så instruktion i de forskellige 
manøvrer foregik ved, at han 

• 
I Danmark 

Søren Kjær på vingen af flyet, der stadig er i den originale bemaling 
med røde stjerner. Bemærk registreringsbogstaverne OY.. YAK. 
Piloten styrer selv åbning og lukning af det forreste gitter til regu
lering af motortemperaturen. Ude til venstre ses to af de fire 
luftindtag til motoren. 

blot sagde Now I show you -
hvorefter flyet blev smidt rundt 
i en eller anden halsbrækken
de manøvre, der blev afsluttet 
i level, hvorefter han sagde 
Now you. Det var ikke altid lige 
nemt at huske, hvordan in
struktøren havde udført ma
nøvren, men jeg fik da lært no
get. 

Der var flyvning hver dag i 
en uge, og Søren bestemte sig 
efterfølgende for, at det skulle 
være en Yak-52, da han nu 
havde fået sit Yak-tegn. 

Optrækkeligt understel 

Yak-52 er et lawinget metal
fly. Det forholdsvis høje un
derstel er optrækkeligt, dog 
uden at det forsvinder ind i vin
gen. Vingehjulene svinges 
frem, så de hviler lige under 
vingeforkanten - næsehjulet 
svinges tilbage. Ud over den 
sædvanlige lampeindikation i 

Et kig ned i cockpittet. Brænd
stof måle ren sidder ude til 
højre. Der findes også en G
måler, der er placeret til ven
stre i den øverste konsol. 

cockpittet kan understellets 
stilling også kontrolleres ved 
hjælp af to små pinde, der 
rager op på vingeoversiden -
når pindene er oppe, er un
derstellet nede, og omvendt. 

Bevægefunktionen af un
derstellet udføres ved hjælp 
af pneumatik, og luften hertil 
opbevares i en tryktank bag 
det bageste sæde. Skulle 
denne tank være tømt for luft, 
findes der en mindre reserve
tank. 

Til brug ved landing er flyet 
forsynet med flaps, der nær
mest fungerer som luftbrem
ser til nedbringelse af det i for
vejen ret lave glidetal på 5,5. 
,,Flapsene" har form som ned
ragende plader, der kan ud
skydes ved vingebagkanter
ne inde ved kroppen . 

Yak'en er godt nok et me
talfly, men alle rorflader er af 
hensyn til vægten beklædt 
med lærred. 

Overordentlig potent 

Motoren er en nicylindret stjer
nemotor på 360 heste, og den 
trækker via en nedgearing en 
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ret bred tobladet constant
speed propel. 

Lyden fra motor og propel 
er overordentlig potent. Den 
er en kombination af en dyb 
buldren samt en knalden og 
tikken, der nærmest får en 
Cessna 172 til at lyde som en 
knallert. 

Brændstoffet til motoren 
findes i to 60 liters vingetanke. 

Motoren startes ved hjælp 
af luften i den førnævnte af 
motoren oppumpede tryk
tank, der rummer luft til ca. fire 
forsøg. Starter motoren ikke, 
må man søge den alternative 
startmetode. 

Den lille tank kan ikke bru
ges her, da den kun er bereg
net til aktivering af understel
let, hvis den store tank er tømt, 
hvilket selvfølgelig er en me
get fornuftig disposition, da 
det altid er mest behageligt 
at lande med understellet 
nede. 

Heldigvis kan motoren gen
nem en sammenkoblingsstuts 
startes med trykluft, tilført via 
en trykslange, og der følger 
da også en speciel trykluft
koblingsstuts med til flyet. 

Instrumenter 

Instrumenteringen er god. Ud 
over de sædvanlige instru
menter som fart- og højdemå
ler, variometer, kompas, kun
stig horisont samt div. motor
kontrol instrumenter, findes 
der også en meget overskue
lig brændstofmåler, der med 
fem liters intervaller viser 
brændstofstanden i de to vin
getanke. Derudover rummer 
flyet også en AOF samt en 
udmærket 720 kanalers radio. 

Al tekst i forbindelse med 
instrumenter, knapper, kon
takter og håndgreb står natur
ligvis på russisk, men for at 
flyet kunne godkendes i Dan
mark er der påsat klæbemær
ker med engelsk tekst. 

Mellem forreste og bage
ste plads er der i hooden an
bragt en afskærmende plexi
glasplade. Et intercom sørger 
for, at man på trods af denne 

Yak-52'en i luften over Tirstrup 
- understellet er helt oppe! 
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afskærmning kan tale sam
men under flyvningen. De to 
headsets er selvfølgelig også 
beregnet til kommunikation 
via radioen, og der findes på 
hver plads to tasteknapper, 
der er anbragt på gashånd
taget i venstre side - en til inter
com og en til radio. 

Bureaukrati 

Via kontakter i Rusland blev 
der aftalt et møde i april med 
en mellemhandler i Moskva, 
hvor Søren sammen med Len
nart skulle se på en Yak. De 
havde til lejligheden allieret 
sig med chefingeniøren fra 
Ruslands nationale aeroklub. 

Flyet blev gennemgået fra 
ende til anden og godkendt, 
hvorefter der blev pruttet om 
prisen. 

Det blev aftalt, at flyet skulle 
færgeflyves hjem til Danmark 
fra Skt. Petersborg. Der var 
imidlertid det problem, at iføl
ge russiske luftfartsregler 
skulle det flyve VFR med en 
russisk navigatør, hvilket ville 
efterlade en dansker på jor
den. 

Søren og Lennart var dog 
fast besluttede på at flyve flyet 
hjem sammen, og med assist
ance af russiske kontaktper
soner, der i ca. ti timer ringede 
rundt til de forskellige instan
ser, forsøgte man at arbejde 
sig igennem det russiske bu
reaukrati - den sidste, man tal
te med, var en general. 

Anstrengelserne bar ikke 
frugt, og Søren og Lennart 
måtte overnatte på hotel. 

Næste dag ændrede de 
taktik og påberåbte sig, at det 
var et dansk fly med danske 
piloter, og denne melding ba
nede vej for en starttilladelse. 

Hen på eftermiddagen var 
de klar til at starte. Målet var 
Helsingfors i Finland. 

Færgeflyvningen hjem 

Søren og Lennart havde be
regnet, at de 120 liter brænd
stof ville række til turen under 
forudsætning af, at der blev 
fløjet pænt. 

Undervejs blev Søren op
mærksom på kontrollamperne 
for understellet, og fandt ud 
af, at det ikke var trukket op. 
Forglemmelsen kostede en 
del brændstof pga den øgede 
luftmodstand, og da de nåede 
Helsingfors, var standen fare
truende lav. 

De meldte sig over radioen 
til Helsinki Tower og bad om 
landingstilladelse. Der var 
imidlertid kø, og de blev bedt 
om at vente, men en melding 
om den lave brændstofstand 
banede dog vej for øjeblikke
lig landing. 

Næste formiddag var målet 
Våxjo i Sverige. Motoren næg
tede imidlertid at starte, og 
tryktanken blev tømt- uden re
sultat. Der var nu brug for en 
slange og noget trykluft. Det 
lykkedes at få kontakt med en 

Søren Kjær, fotograferet i 
cockpittet på sin Yak-52. 

finne, der havde den rigtige 
slange med kobling, og de fik 
også organiseret en stor 
trykflaske, der blev hentet i 
taxa. Det eneste sted trykflas
ken kunne være, var på taxa
ens bagsæde, og Søren og 
Lennart var derfor henvist til 
at sidde og ruge på den de 
30 km ud til lufthavnen. 

Det viste sig, at motoren var 
druknet i både olie og brænd
stof, og tændrørene måtte 
derfor skrues ud, så cylindre
ne kunne tømmes. Herefter 
start i 30 kt. sidevind, efterfulgt 
af to mellemlandinger i hhv. 
Mariehamn og Jonkoping, in
den de den 19. april (1994) 
nåede Roskilde, hvor Lennart 
blev sat af. 

Sidste stop var Tirstrup, 
hvor familie og TV2 stod og 
ventede på Søren. 

Kunstflyvning 

Der konkurreres på fem ni
veauer inden for kunstflyv
ning: Basic, Sportsman, lnter
mediate, Advanced og Unlim
ited. I fjor vandt Søren NM i 
Sportsman, og han har planer 
om at stille op i lntermediate 
næste gang. 

Jeg havde fornøjelsen at 
overvære en del af hans pro
gram på nærmeste hold - fra 
flyets bagsæde. Jeg har væ
ret reservepilot i flere forskel
lige propelfly, der primært har 
været beregnet til "alminde
lig" flyvning, men var forbe
redt på, at Yak'en er et ganske 
andet fly. 

Når der taxies ud og ind, 
bruges bremsen til de to vin
gehjul flittigt, da næsehjuletik 
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ke er styrbart, men blot følger 
med. 

De store propelblade tæs
ker nogle gevaldige huller i luf
ten, men starten er ganske u
dramatisk, og flyet letter ifølge 
instruktionsbogen på ca. 170 
meter. Vi stiger støt, og sætter 
kurs mod nord. Søren overla
der mig pinden, og kursen til 
,.kolbøttepladsen" fastholdes. 

Yak'en er født ustabil og 
skal flyves. På trods af dette 
er den fantastisk harmonisk 
og nem at flyve. Der skal næ
sten ikke bruges kræfter til 
krænge ror og højderor, kun si
de ro ret øver en mærkbar 
modstand, hvilket dog ikke 
ødelægger helhedsindtrykket 
af et velafbalanceret fly. 

Vi bevæger os med rej
sehastighed på omkring 200 
km/t - flyet er godkendt til 
max. 450 km/t. 

Søren beder mig om at sti
ge noget mere - snuden kom
mer mere op, og farten redu
ceres til omkring 150 km/t. Va
riometret viser+ 1 o m/s. Flyve
stillingen er lidt uvant - et nor
malt privatfly flyver ikke med 
snuden så højt. 

Vi når kolbøttepladsen mel
lem Fjellerup og Bønnerup 
uden for Tirstrups TMA, og 
Søren overtager pinden. 

Første manøvre: Et rul, der 
er overstået på ingen tid. Det 
hele virker uvirkeligt, måske 
fordi jeg har .høreværn" på 
og er afskærmet fra luften, der 
blæser forbi på den anden si
de af hooden. 

Virkeligheden kommer dog 
en hel del nærmere, da Søren 

efterfølgende skubberflyet op 
til 300 km/t, laver et loop og 
trækker 6 ud af 7 tilladte G i 
bunden. Jeg bliver pludselig 
opmærksom på, at jeg har en 
mave (med indhold). 

Næste nummer er et lm
melmann turn efterfulgt af 1/2 
Cuban eight - en slags afbrudt 
loop. Derefter et rul med mar
keringer og til sidst et ham
merhead - kryddersilden pres
ser på spiserøret. 

Søren spørger mig, om jeg 
vil prøve at flyve et rul, men 
min maves tilstand får mig 
høfligt til at afslå hans tilbud. 

Luftløjerne afbrydes, og vi 
flyver mod syd med den rigti
ge side op, og jeg får det bed
re - kryddersilden gør trods 
alt mere gavn i min mave end 
i plasticposen, som Søren me
get betænksomt, belært af 
skade, har anbragt oven på 
instrumentkonsollen. 

Jeg har dog ikke tabt mo
det og håber, at der måske 
senere bliver mulighed for at 
lave rullet, der ikke blev til no
get. 

Tilbage i Tirstrup, hvor vi 
lægger an til landing på bane 
28 - de små pinde på vinger
ne indikerer, at understellet 
er nede. 

Heller ikke landingen er 
dramatisk. Inde over banen 
tages gassen af - et sidste 
svæv og flyet sættes ved om
kring 160 km/t. 

Den første Yak-52 i Dan
mark er landet, og man føler 
sig priviligeret - for blot få år 
siden var denne situation 
utænkelig. • 
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SAR Statistik 

Flyvevåbnets Redningscen
tral (RCC Karup) ved Flyver
taktisk Kommando (FTK) mod
tog i 1994 1343 alarmeringer, 
dels ved direkte alarmering og 
dels gennem andre rednings
centraler. Dette er en stigning 
på 20% i forhold til 1993. Stig
ningen skyldes dels en forø
gelse af antallet af alarmerin
ger modtaget via det satelit
baserede overvågningssy
stem COSPAS/SARSAT og 
dels en forøgelse af antallet 
af patientoverførsler mellem 
hospitaler. 

Flyvevåbnets Redningstje
neste udførte i 1994 ialt 570 
missioner, mod 457 i 1993, en 
stigning på 24%. Af de 570 
missioner var 251 assistance 
til søredningstjenesten, mod 
215 i 1993. 

Til assistance for civil- og 
militærflyvning blev der udført 
16 missioner. 

Den 13. september 1994 
udførte Flyvevåbnets Red-

ningstjeneste redningsmission 
nr. 10.000 med S-61 A Sikorsky 
helikopteren. S-61 A forventes 
anvendt af Flyvevåbnets Red
ningstjeneste indtil år 2005. 

Det særlige helikopterbe
redskab på Bornholm (SAR 
Rønne) var etableret i 6 perio
der i 1994, heraf var de 3 pe
rioder begrundet i forøget ak
tivitet i området. 

Under udstationeringerne 
blev der udført en ambulan
ceflyvning, idet en patient blev 
overført fra et skib til Bornholm 
Centralsygehus, Rønne. 

Flyvevåbnets Redningstje
neste har i 1994 anvendt 932 
flyvetimer, mod 67 4 i 1993. 
Heraf blev hovedparten, 918 
flyvetimer, anvendt til løsning 
af civile opgaver. 

Det forøgede flyvetidsfor
brug skyldes især den mar
kante stigning i antallet af pa
tientoverførsler mellem hospi
taler. 

Som svar på Vagn Tyrsteds indlæg »En trist historie« vil jeg 
som den landede pilot gerne sætte tingene i relief. Jeg kan 
godt forstå Vagn blev sur. En ting er ulejlighed, men også 
udgifter - nej. 

Efter at have modtaget hans indlæg i posten skrev jeg 
næste dag tilbage og beklagede min dømmekraft i 
forbindelse med telefonregningen. Jeg vedlagde det 
resterende og gjorde opmærksom på, at jeg havde lagt et 
lille beløb i hans kasse i hangaren til landingsafgifter. Jeg 
skrev i landingsjournalen og efterlod navn og adresse i hans 
køkken. 

Uden at skrive det forventede jeg således, at sagen var 
bragt i orden. 

Hvad jeg synes er trist, er, at udlejers navn skal nævnes 
i et surt indlæg for en hændelse, de ingen indflydelse har på 
(det var mit headset, der drillede). 

Jeg finder det også højst besynderligt, at Vagn Tyrsted 
ikke ringer mig op, så vi kan ordne tingene indbyrdes. 

Hvis det er Vagn Tyrsteds ønske at overgå i flyvehistorien 
som martyr, mener jeg, beløbet burde have været større 
end de 35 kr. 

Mads Rahbek 
Bakkevej 5, Vedbæk 

JUL 95 



Fokus på flysikkerhed: 

Hvirvelstrømsundersøgelser 
på fly med » indbyggede fejl« 
Af Jørgen Schmidt. 

En unik undervisningsform for flymekanikere, 
hvor kursisterne arbejder med inspektionsopga
ver ved hjælp af hvirvelstrømsundersøgelser på 
fly, er kommet i stand på Skolen for Luftfartsud
dannelserne i Dragør i et samarbejde mellem sko
len og FORCE Instituttet. Jetflyene er til formå
let forsynet med »indbyggede fejl". Et sådant kur
susforløb findes kun meget få steder i verden. 

- Der er tale om et kursus for 
flymekanikere, hvor man gen
nemgår en grundlæggende 
teoriuddannelse med efterføl
gende inspektionsarbejde af 
mindre flykomponenter i labo
ratoriet og - som det særlige 
ved dette første kursus af sin 
art i Europa - går direkte ud i 
hangaren og foretager inspek
tion på jetfly med veldifinerede, 
indbyggede fejl undervirkelige 
betingelser, siger ingeniør 
Hardy Hansen, FORCE Insti
tuttet, der leder dette kursus, 
og som har arbejdet med 
hvirvelstrømsinspektionsmeto
den gennem en lang årrække. 

Individuelt arbejde 

Der er stillet to komplette, min
dre fly til rådighed udelukken
de til undervisningsformål på 
Flyskolen, som den populært 
kaldes. 

- Kursisten tager det udstyr, 
han har arbejdet med i labora
toriet, med ud på flyet og ar
bejder med det her, hvor han 
bliver stadig mere fortrolig 
med det. Vi har været i stand 
til at forsyne hver enkelt kursist 
med eget udstyr. Dette er vig
tigt, fremfor at man skal arbej
de 2-3 mand med kun et ud
styr, siger Hardy Hansen. 

- Det gør bl.a., at den en
kelte kursist kan tage selvstæn
dige beslutninger om arbej
dets forløb, ganske som det vil 
forekomme i virkeligheden. Un-
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der virkelige forhold kan man 
ikke samle en gruppe, som 
skal "menecc, om der er fejl eller 
ikke. Her står hver enkelt fly
mekaniker med beslutnings
ansvaret. Derfor giver dette 
kursus det individuelle arbejde 
høj prioritet, så den enkelte 
kursist opnår større sikkerhed 
i egne beslutninger. Derved 
kan vi også afprøve ham og 
kontrollere ham hele vejen 
gennem uddannelsesforløbet. 

- Når kursisten har udført et 
inspektionsarbejde, sammen
ligner vi det med det "facit«, 
som vi i forvejen har på de 
indlagte, skjulte fejl i arbejds
opgaven. På den måde har vi 
fuldstændig kontrol på hele 
proceduren. Intet overlades til 
tilfældighederne - dertil er den 
slags arbejde alt for kompli
ceret og ansvarsfuldt, siger 
Hardy Hansen med eftertryk. 

Åbne kurser 

- Kurserne kaldes »åbne kur
ser ... Hvad menes der med det? 

-Somjegnævntefør, er det 
meget få steder, man kan stille 
et komplet fly til rådighed til 
undervisningsformål - og da 
slet ikke med i forvejen ind
byggede fejl. Hvis et flysel
skab derfor ønsker at sende 
sine flymekanikere på dette 
kursus, er de velkomne, siger 
Hardy Hansen. 

-Blot skal det tilføjes, at 
disse kurser afholdes i ME-

regi (Metalindustriens Efter
uddannelse), og at det kun er 
danske kursister, der kan få 
kurset betalt under ME-ord
ningen, siger Jan Blæsild, in
spektør og souschef på Fly
skolen. Skal kursisten tage 
den afsluttende eksamen, er 
det kursistens arbejdsgiver, 
evt. kursisten selv, der betaler 
for det. Denne eksamen kan 
gennemføres hos FORCE 
Instituttet i Brøndby. 

-Inden for JAR (Joint Avia
tion Requirement) er man 
begyndt at lave en fælles ud
dannelse for flymekanikere, 
og det medfører bl.a., at den 
uddannelse, vi giver her på 
skolen fortiden, vil kunne blive 
godkendt i alle de lande, p.t. 
omkring 20, der er med i dette 
samarbejde, fortsætter Jan 
Blæsild. Parallelt hermed ar
bejder man sammen med de 
amerikanske luftfartsmyndig
heder FAA (Federal Aviation 
Administration). Det gør, at så 
snart vi har disse ting helt på 
plads, er der gensidig aner
kendelse mellem de euro
pæiske og de amerikanske 
luftfartsmyndigheder. 

- Man kan kort sige, at 
disse harmoniseringsbetræ
belser vedr. flymekanikerud
dannelsen i Europa var det 
krav, der blev stillet, da det 
Indre Marked trådte i kraft, 
slutter Jan Blæsild. 

Målrettet, virkelighedsnært 

Flymekaniker Torben Skov fra 
flyselskabet New Air i Billund 
er en af kursisterne på dette 
første kursus af sin art. 

- Vi flyver på England og 
Norge, og de tre fly, vi har, er 
kommet ind under de bestem
melser, der kaldes JAR 145. 
Det er et sæt minimums-kvali
tetskrav, fastsat af myndighe
derne der kræver, at man kan 
dokumentere, at de ansvarli-

ge i organisationen/firmaet kan 
udføre de job, de er ansvarlige 
for. 

- Da de danske luftfartsmyn
digheder fik besked om, at vi 
lavede hvirvelstrømsunder
søgelser på vore fly, forlangte 
man dokumentation for, at man 
havde en kompetent medar
bejder til disse specielle in
spektionsopgaver. Jeg er der
for første medarbejder fra New 
Air, der er på dette kursus, 
siger Torben Skov, der har 11 
års erfaring som flymekaniker. 

- Synes du, at du får noget 
ud af kurset? 

- Helt afgjort. Det er et 
meget målrettet og virkelig
hedsnært kursus - ganske 
som at arbejde hjemme i 
Billund - blot med den forskel, 
at her bliver vi hele tiden chec
ket og fulgt op, indtil instruk
tøren er 100% sikker på, at vi 
har fattet tingene og kan bru
ge udstyret rigtigt. Ideen med 
de indbyggede, skjulte fejl 
som vi skal finde, er utrolig 
inspirerende, fordi man bag
efter kan få sammenlignet sit 
eget resultat med virkelig
heden, siger Torben Skov. 

Han påpeger også den for
del, at udstyret på Flyskolen er 
det samme som findes på alle 
andre flyværksteder, og derfor 
kan kursisten bruge den sam
me procedure, som han er vant 
til hjemme i eget flyselskab. 
Skulle man på et flyværksted 
bruge en anden type udstyr, 
har man det også hos FORCE, 
og så får kursisterne lov til at 
bruge det på kurset. 

Hardy Hansen oplyser, at 
FORCE Instituttet i samarbej
de med Flyskolen i nær frem
tid vil udbyde tilsvarende kur
ser rettet mod alle europæiske 
flyselskaber i henhold til JAR
reglerne. Disse internationale 
kurser vil blive afholdt på en
gelsk med efterfølgende mu
lighed for certificering. 
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Eksperter i missiler og redningsudstyr 

Flyvematerielkommandoens 
våbentekniske afdeling 
Fysisk ligger Våbenteknisk 
Afdeling placeret lidt væk fra 
Flyvematerielkommandoens 
øvrige bygninger på Flyvesta
tion Værløse. 

"En fra hovedkvarteret af
sondret standplads", som de 
selv udtrykker det. 

Bygningsmæssigt føler af
delingen sig også lidt på gyn
gende grund, idet husene er 
bygget på mosegrund af tys
kerne under 2. verdenskrig. 
Revnerne i huset minder dag
ligt de ansatte om, at intet va
rer evigt. 

Våbenteknisk afdeling står 
blandt andet for anskaffelse 
og vedligeholdelse af Flyve
våbnets våbensystemer, in-
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klusive luftværnsmissiler og 
anskaffelse af arbejdssikker
hedsudstyr og redningsud
styr til fly. 

- Afdelingen har i dag cirka 
50 ansatte. De forskellige sek
tioner har hver for sig spæn
dende projekter at arbejde 
med og deltager aktivt i det in
ternationale samarbejde ek
sempelvis inden for NATO, si
geroberstløjtnant Gunnar lldor, 
der er chef for TW, som af
delingen hedder i daglig tale. 

Våbenteknisk Afdeling er 
organiseret i fire sektioner: 
lWL Luftvæmsmaterielsektionen 
lWM Våbenmaterielsektionen 
lW0 Operationsteknisk Sektion 
TWV Vedligeholdelsessektionen 

TWL: 

Det rullende luft
forsvar 
Flyvevåbnets HAWK-eska
driller udgør i dag det luftfor
svarssystem, der i tilfælde af 
luftangreb skal forsvare ek
sempelvis flyvestationer og 
vigtige havne. 

De otte mobile eskadriller, 
der kan opsplittes i 16 Fire
units, er forsynet med HAWK 
jord-til-luft missiler. 

Enhederne skal kunne flyt
tes og være operationsklare 
inden for en time, hvilket kræ
ver mange biler. HAWK-eska
drillerne har da ogsa flyvevåb
nets største flade at køretøjer. 
Siden flyvevåbnet modtog de 
tørste HAWK-missiler som vå
benhjælp fra USA i slutningen 
at 60'erne, har TWL forestået 
en løbende udbygning og mo
dernisering af systemerne. 

TWL har et personale på 
14 personer, hvoraf fem er in
geniører og fire er officerer. 

Fælles europæisk system 

- Gennem årene har vi i sam
arbejde med seks andre NA
TO-lande i Europa foretaget 
modifikationer, så vores syste
mer passer sammen. 

Vi har endvidere indført et 
tælles indkøbs- og vedligehol
delsessystem, der admini
streres at NAMSA, (NATO's 
vedligeholdelse- og forsy
ningskontor), siger chefen for 
Luftværnsmaterielsektionen, 
afdelingsingeniør T. Boyer Pe
tersen. 

- Det er klart, at dette inter
nationale samarbejde kræver, 
at vi fra TWL deltager i mange 
komiteer, hvilket er ret tidskræ
vende, men nødvendigt. 

- NAMSA tegner kontrakter 
med forskellige firmaer om 
vedligeholdelse af materiellet, 

og det er i den forbindelse me
get glædeligt, at Terma i Århus 
har fået en fire-årig kontrakt på 
vedligeholdelsen at elektro
nikdelen at HAWK-systemet. 

Der anvendes årligt ca. 93 
mio. kr. til vedligeholdelse, fæl
lesudgifter, indkøb m.v. til he
le det danske landbaserede 
luftforsvar. 

Vedrørende opdatering af 
systemet går de syv europæ
iske lande i hver sin retning. 
Det bliver derfor vanskeligt 
fremover at bibeholde et fæl
les system. 

Det lader til, at den næste 
modifikation, der er yderst på
krævet, hvis systemet skal føl
ge med den eksisterende trus
sel, bliver national. Det påtæn
kes at udskifte den eksisteren
de søgeradar med en 3-dimen
sional radar samt lade målføl
geradaren og launcherne di
gitalisere. Derved bliver det 
muligt af slippe af med de ek
sisterende tunge datakabler 
og erstatte dem med fiberoptik. 

Dansk udviklet tracking 
system 

Målfølgeradaren er nyligt ble
vetforsynet med et nyt, dansk
udviklet optisk tracking sys
tem, udviklet af firmaet JAI i 
samarbejde med Flyvevåb
net. Et lignende system blev 
brugt af amerikanerne under 
Golf-krigen. Da systemet er 
rent optisk, kan mål-flyet ikke 
registrere, at det bliver angre
bet, da radaren tændes umid
delbart før missilet affyres. En 
prototype, baseret på infra
rødt udstyr, er under indfas
ning. 

Ud over HAWK-eskadril
lerne består luftforsvaret også 
af enheder forsynet med 40 
mm Bofors kanoner. Disse es
kadriller, der specielt anven
des til nærluftforsvar af flyve-
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Luftværnsmaterie/sektionen, TWL, sMr for indkøb og vedlige
holde/se af materiel til flyvevåbnets mobile HAWK-eskadriller. 
Chef for afdelingen er afdelingsingeniør T. Boyer Petersen. 

stationerne, kom organisato
risk fraHæren til Flyvevåbnet 
i 1980, og der findes i dag to 
operative eskadriller i Aalborg 
samt mobiliseringsenheder 
på andre flyvestationer. I 
samarbejde med Terma er 
nogle af kanonerne blevet 
tilsluttet en styreradar. 

- I forbindelse med HAWK
opdateringen sidst i 90'erne 
er det planen, at de ældste af 
kanonerne skal udfases og 
erstattes med et missilsystem, 
siger T. Boyer Petersen. 

TWO: 
Drejebænke af
løst af elektronik 
Der er ikke megen gang i dre
jebænkene og fræsemaski
nerne på Våbenteknisk Afde
lings maskinværksted, hvis ak
tivitet er droslet ned. Men i lok
alerne ved siden af arbejder 
ingeniør Carsten Nørgaard fra 
Operationsteknisk Sektion 
med en forsøgsopstilling med 
en launcher for CRV7-raketter 
til F-16. 

Tiderne har ændret sig. Nu 
er der megen elektronik og 
mindre mekanik både i mate
riel og i måleapparaterne. Ved 
hjælp af forsøgsopstillingen 
skal Carsten Nørgaard finde 
ud af, hvorfor det af og til hæn
der, at enkelte raketter ikke 
skydes af, men bliver sidden
de i launcherne. Forsøgene 
kommer til at strække sig over 
flere måneder, for mange 
ukendte faktorer spiller ind. 
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Konstruerer og udvikler 
nyt materiel 

Vore ansvarsområder dækker 
et ret bredt spekter, siger 
afdelingsingeniør Uffe Chri
stensen, der er chef for opera
tionsteknisk sektion. 

- Igennem årene har vi i 
TWO udviklet en lang række 
øvelsesvåben og -våbenbære
re, specielt til F-16. Det drejer 
sig eksempelvis om øvelses
bomber og ophæng til øvelses
bomber, øvelsesraketter og 
launchere samt en foto-pod. 

Samarbejdet med Per Ud
sen A/S har eksempelvis tørt 
til, at dette firma indtil nu har 
solgt cirka 1.200 øvelsesmis
siler til andre F-16-lande. 

Andre områder, hvor TWO 
har udviklet materiel, er trans
port- og lifttrailere til opladning 
af fly samt forskellige former 
for skydemålsmateriel. 

Certificering af flyvåben 

I forbindelse med anskaffelse 
af nye våbentyper til fly fore
tager TWO en række forsøg 
med det formål at certificere 
våbnet. Den procedure, der 
anvendes i forbindelse her
med, omhandler alle dele af 
våbnets funktion, d.v.s. oplad
ningsprocedure, fly-test med 
våbnet påmonteret, sikker
hedsforhold, våbenfunktion 
og ballistiske egenskaber. 

Det hele munder ud i en 
omfattende dokumentation -
en slags håndbog - der kan 
anvendes i forbindelse med 

brug og vedligeholdelse af 
våbensystemet. 

I forbindelse med certifice
ringen foretager TWO mange 
forsøg, blandt andet prøve
skydninger og afprøvning af 
missilmotorer i prøvestand. 

Et af TWO's større ansvars
områder er våbensikkerhed, 
omfattende udarbejdelse af 
våbensikkerhedsbestemmel
ser og flyvåbenprocedurer. Til 
samtlige våben og samtlige fly
typer udarbejdes klargørings
håndbøger på dansk. I forbin
delse med uheld med våben 
udarbejder TWO uheldsrap
porter og hændelsesrappoter. 

Scoringsanlæg til skarp
skydning 

Under Flyvevåbnets skyde
øvelser med skarpt deltager 
TWO for blandt andet at obser
vere og eventuelt filme våbne
nes funktion, både når de af
skydes, og når de rammer må
let. 

I forbindelse med øvelses
skydning med Sidewinder
missiler skydes der mod en fla
re, der kastes ud fra en C-130, 
hvorfra TWO også kan obser
vere våbnets funktion og træf
ningen. 

Også de scoringsanlæg, 
der anvendes under skydnin
gerne, er udviklet af og betje
nes af personel fra TWO. Lige
ledes er eventuelle slæbemål 
og procedurerne for skydning 
mod disse certificeretafTWO. 
Det gælder både skydning 
med luftværnskanoner og 

med missiler og maskinkano
ner fra fly. 

TWO foretager også be
regning af fareområder ved 
skarpskydning og foretager 
kvalitetskontrol og prøveskyd
ning med nyindkøbt ammuni
tion. 

Bemandingsløst pejleanlæg 

Det nyeste scoringssystem 
som TWO har udviklet til ka
nonskydning mod landmål, 
arbejder med bemandingslø
se observationsposter og kan 
via det offentlige telefonnet 
telefaxe resultaterne til den 
skydende enhed. 

Systemet, der er et video
optisk pejlesystem, består af 
to vejrtætte kasser med video
kameraer og diverse styrings
og transmissionsudstyr, der 
anbringes på bestemte ob
servationsposter ude i terræ
net. De styres trådløst og sen
der billedinformationerne trad
løst tilbage til en central. Ved 
hjælp af en computer sammen
sættes her de to observationer 
til en krydspejling, som viser 
hvor træfningen er sket. Det 
viste træfningsbillede kan 
registreres på en diskette for 
senere brug og sendes som 
en telefax til den skydende 
enhed, der således hurtigt får 
et resultat. 

Et andet nyt scoringssy
stem til skydning med maskin
kanon er ved at blive afprøvet. 
Det anvender mikrofoner, som 
registrerer projektilernes over
lydsbrag og derved kan sted 

Ved hjælp af denne forsøgsopstilling skal Carsten Nørgaa~d fi~de 
ud af, hvorfor enkelte raketter ikke skydes af, men af og til bhver 
siddende i /auncherne. 

29 



fæste træfningen. Systemet, som arbejder efter princippet udskiftningen af Halon-sluk- • der er svensk, kan måle over Fire and forget. Dette princip ningsmidlet i eksempelvis edb-
100 skud pr. sekund og regi- indebærer, at et missil kan rum, radarrum og F-16 fly. Ifølge 
strere dem på en computer. afsendes mod en modstander, lovgivningen om bortskaffelse 

TWO har faste scoringsan- der blot er erkendt på en ra- af CFC-holdige materialer skal 
læg i Tranum og på Rømø og dar. Når missilet er afsendt, udskiftningen være afsluttet 
anvender de mobile anlæg i låser det sig fast på mod- inden udgangen af 1999. 
eksempelvis Oksbøl og andre standeren, og det angribende Under TWM hører også 
steder, hvor der foretages fly kan vende sig mod andre indkøb og vedligeholdelse af 
skarpskydninger. opgaver. Systemet blev blandt Flyvevåbnets fotoudstyr, ka-

andet med stor succes an- meraer til rekognoscerings 
TWM: vendt under Golf-krigen. pods, håndkameraer, film, 

Missilkøb Det blev i december 1994 fremkaldeudstyr etc. 
besluttet at vi skulle købe det - Et meget vigtigt af vore 

for 160 mio. kr. amerikanske AMRAAM-sys- arbejdsområder er flyve- og 

Den tekniske udvikling og en tern (Advanced Medium Ran- nødudstyr, som omfatter ek-
Luftværnsmaterie/sektionen, 

ny sikkerhedspolitiske situa- ge Air-to-Air Missile), som al- sempelvis gummiflåder, flyve-
TWL, står for indkøb og ved/i-

tion stiller nye krav til Flyve- lerede er certificeret til F-16. dragter, anti-G dragter, nødra-
geholdelse af materiel til fly-

våbnets våbensystemer. Især Der blev skrevet kontrakt om dioer, faldskærme, flyvehjel-
vevåbnets mobile HAWK-es-

til de flybårne våbensystemer, en indledende anskaffelse af me og katapultsæder. 
kadril/er. Chef for afdelingen 

som er det største af de man- ca, . 40 missiler, launchere, I forbindelse med afprøv-
er afdelingsingeniør T. Boyer 

ge områder, Våbenmateriel- testudstur m.v. til en samlet ningen af redningsudstyret 
Petersen. 

sektionen beskæftiger sig pris af ca. 160 mio. kr. deltager vi blandt andet i de 

med. TWM beskæftiger i dag Vi modtager de føreste årlige Bikini- og Pitugfik-øvel-

17 personer, hvoraf 13 er offi- missiler i 1997. ser, der foregår i henholdsvis mio. kr. Også for Våbenteknisk 

cerer, chef- eller seniorsergen- I forbindelse med Midlife Danmark og i Grønland. Vi del- Afdelings eget budget på ge-

ter, to er ingeniører, en er teknisk Update af F-16 flyene vil tager også i afprøvning af nerel drift gennemfører TWV 

assistent og en er assistent. systemet blive udbygget, så andre former for udstyr og be- styring og overvågning. 

- Først og fremmest skal vi flere missiler kan afskydes søger ofte underleverandører, Men også på andre områ-

sikre vedligeholdelse af de samtidigt mod forskellige mål. så det er ikke kun skrivebords- der er det TWV, der koordine-

våbensystemer, som specielt - Et andet meget spænden- arbejde, der holder os i gang rer aktiviteterne i Våbenteknisk 

Flyvevåbnets F-16 fly i dag an- de projekt er de såkaldte Pre- i TWM, siger Ole Ettrup. Afdeling. TWV sikrer fx at MAT-

vender. Eksempelvis CRV7-ra- cision guidedbomber, der sty- INS, når den ansvarlige sektion 

ketter, maskinkanoner, Side- res meget præcist mod målet har udarbejdet den, fremsen-

winder luft-til-luft missiler og ved hjælp af laserstråler. TWV: des til fordeling, at de SRO'er 

Maverick luft-til-jord missiler. Et misvisende (særlige reparationsordrer), 

Men vi har også ansvaret for at navn der udstedes i afdelingen, vi-
Brandsikkerhed og derebehandles samt at UR evaluere nye potentielle vå- nødudstyr Egentlig er navnet Vedligehol- (fejlmeldinger på materiel) og bensystemer, siger afdelings-

ingeniør Ole Ettrup, der er chef Udover disse meget avance- delsessektionen, i daglig tale PUBMIS (fejl i instruktionsbø-

for våbenmaterielsektionen, rede våbensystemer beskæf- TWV, en smule misvisende. ger) registreres og besvares. 

TWM. tiger Våbenmaterielsektionen Sektionens medarbejdere går Som en sidebeskæftigelse 
sig også med en lang række ikke rundt med twist i hånden er chefen for TWV, major Hans 

Nyt missilsystem til f-16 
andre, mere jordnære-opga- og materielinstruktioner (MAT- Munter, projektansvarlig for det 
ver. Således har sektionen an- INS) i lommen for at checke TWM projekt. der omfatter 

Mange af våbensystemerne svaret for materiel til ammuni- vedligeholdelsesstandarden anskaffelse af laserstyrede 
er anskaffet, da verden så tionsrydningstjenesten samt af Flyvevåbnets våbensyste- bomber samt laserdesignato-
anderledes ud end i dag. for Flyvevåbnets håndvåben. mer. rer til både F-16 og Forward 

- Eksempelvis er Maverick Arbejdssikkerhedsmateriellet Snarere tværtimod. TWV, Air Control/ers. Dette våbensy-
missilerne primært anskaffet til FMK's værksteder, special- der til daglig består af tre med- stem er kendt fra Golf-krigen, 
til at bekæmpe skibsmål i for- arbejdstøj, sikkerhedssko og arbejdere, har en koordine- hvor bomber blev afleveret 
bindelse med en invasion fra personlige værnemidler hører rende rolle i Våbenteknisk Af- med meget stor præcision. 
søen, som i dag ikke betragtes også underTWM's arbejdsom- deling. Projektet kan være bety-
som værende særlig sand- råde. TWV har blandt andet an- dende for Flyvevåbnets mulig-
synlig. Vi har derfor måttet Et stort arbejdsområde er svaret for, at alle de våbensys- heder for at deltage i FN ope-
vende os mod nye våbensy- brandsikkerhedsudstyr til bå- terner, komponenter, reserve- rationer i fremtiden, hvis Flyve-
stemer, som egner sig til de de fly, kontorbygninger og dele, ammunition og materiel, våbnet skal inddrages i freds-
opgaver, det danske flyvevå- værksteder. Dette omfatter alt der anskaffes af de øvrige tre bevarende eller fredsskaben-
ben kan komme til at løse for fra de simple bekæmpelses- sektioner, indkøbes i en sådan de operationer. I den slags til~ 
eksempelvis FN eller NATO. midler som økser, ildslukkere, takt, at budgetterne overhol- fælde er det uhyre vigtigt at 

Et af de nye projekter er BVR slanger etc. til større alarm- og des. kunne aflevere sine våben 
(Beyond Visual Range) missil- brandslukningsanlæg. I den Dette budgetansvar gæl- med optimal præcision. 
systemet, der er et supplement forbindelse vil TWM i løbet af der ikke kun for materielbud- (Efter FMK's personaleblad 
til Sidewinder- missilerne, og de nærmeste år skulle forestå gattet, der i år bliver ca. 165 Set og Sket). 
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Battle Damage Repair Center 
Lad ingen i tvivl: Vi vil være førende i NATO! 

Tekst og billeder: 
N. M. Schaiffel-Nielsen 

Vi træder ind i det nye Battle 
Damage Repair Center (krigs
skade reparationscenter) i 
Bygning 413 (det gamle mo
torværksted) på Flyvestation 
Karup. Hvor forandret. Et lyst 
og rummeligt værksted. Pæne 
kontorer og på 1. sal velind
rettede undervisningslokaler 
med, hvad der hører til af de 
såkaldte audiovisuelle hjæl
pemidler. Der er ikke længere 
sort tavle og hvidt kridt. 

Centret havde inviteret til 
reception. Man ville gerne vise 
forandringen fra tiden i Han
gar 12. 

Langt hjemmefra 

Man kan roligt fastslå, at BOR 
centret ligger langt hjemme
fra. Organisatorisk hører det 
under Flyvevåbnets Special
skole, der som bekendt har 
adresse i Jonsturp. Chefen for 
skolen, oberstløjtnant B. Fre
deriksen, glædede sig i sin 
velkomsttale til venner og bru
gere over de nye lokaler. Han 
mere end antydede et uha
uha om de gamle i Hangar 12: 

- Det er selvfølgelig ikke 
tilfældigt, indledte han, at det 
bliv i dag vi gerne ville se jer i 
vore nye faciliteter: vi passede 
det ind med vejret. 

Han takkede sine få in
struktører for at »have grebet 
skovl og spade« for at få tin
gene på plads til tiden. Han 
sagde til den daglige leder af 

Et lille situationspil: Seniorser
gent J. Hamittorn, BOR Cen
tret sammen med »piloten« på 
Draken i baggrunden, senior
sergent I. H. Jensen, Flyvesko
len. De spillede situationen 
med rapporten om en krigsska
de opstået under en mission 
igennem. Herefter forstod 
gæsterne lidt mere af, hvad det 
er BOR Centret arbejder med. 

JUL. 95 

BDR Centret. seniorsergent 
Finn Olsen, at man ikke ville 
overrende stedet, men søge 
at holde tætte bånd til det. 

Demonstration 

Så gik man igang med et lille 
situationsspil. En pilot - det var 
seniorsergent I. Jensen, Flyve
skolen - kom hjem med sin F-
35 Draken og havde fået et fælt 
hul i vingen ved indsugningen. 
Han forklarede omhyggeligt 
seniorsergent J. Hamiltorn, 
BDR Centret, hvad det var sket.· 
Om stødet i flyet, men ingen 
særlige ændringer herudover. 
Fra BDR centrets reparations
vogn kom nu to mand, som på 
ingen tid fik »lappet« flyet sam
men igen, hvorefter det var klar 
til næste tur. 

Situationsbestemt 

Seniorsergent Hamiltorn forkla
rede, at BOR ofte vil være 
situationsbestemt. Det bety
der, at man foretager nødrepa
rationer på det beskadigede 
luftfartøj i det omfang, det er 
nødvendigt for at det kan gen
nemføre den næste mission. 

- Det betyder, sagde han, 
at det fly kan komme til at flyve 
af sted med ledninger, der ikke 
»er bundet sammen« eller 
andre ureparerede skader. 

Han gav herefter udtryk for, 
at man så måtte håbe, at situa
tionen ikke udviklede sig me
get anderledes end man hav
de forudset, for da vil piloten 
være ilde stedt, sluttede han. 

Udvikling og udvidelse 

Kaptajn B. B. Wickmand, fag
gruppeleder, mekanik ved Fly
vevåbnets Specialskole siger: 

-Vi er utroligt glade for de 
nye bygninger. Vi er også stolte 
af, at personellet ved BOR 
Centret har formået at udvise 
så megen entusiasme og 
kreativitet i den gamle Hangar 
12, hvor de arbejde før. 

Om det at foretaget krigs
skadereparationer understre
gede han: 

- Det er en løbende udvik
ling. Det er et spørgsmål om at 
holde øje med, hvad der kom
mer af nye ting der kan bruges 
til krigsskadereparationer. Den 
udvikling kan kun holdes igang 
ved at instruktørerne følger 

med i, hvad der kommer på 
markedet og i et konstruktivt 
samarbejde med vore brugere. 

Wickmand så en stor frem
tid for centret. 

-Vi må ikke være blinde for, 
fortsatte han, at både Hæren 
og Søværnet har de samme 
behov som os for at kunne 
gennemføre krigsskaderepa
rationer. Vi har med oprettelse 
af centret her skabt mulighed 
for at få et samarbejde med 
de to andre værn på området. 

NATO samarbejde 

Samtalen blev forstyrret, da 
Wickmand pludselig fik øje på 
nye gæster. I dette tilfælde 
nordmænd. Da han kom tilba
ge fortalte han, at man havde 
indledt samarbejde med det 
norske Luftforsvarets Træ
ningscenter. Et af samarbejds
områderne er udveksling af 
instruktører. 

Også tyskerne samarbej
der man med. Han lægger ik
ke skjul på, at CEBDR (Com
m u n ication and Electronic 
Battle Damage RepairCenter) 
på Flyvestation Fassberg i 
Nordtyskland er et af de tø-
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Et kig på det rullende krigsska
dereparations værksted må 
overbevise enhver om, at der 
ikke kun er tale om, at lave 
»Knold og Tot-reparationer«. 
Her er det uorganiserede sat i 
faste rammer. Alt med det ene 
formål at bringe krigsskadet 
militært udstyr i brugbar stand. 

Maersk 

rende på dette område i 
NATO. 

-Vi har da også haft to in
struktører derned på uddan
nelse, siger han. 

Både oberstløjtnant Frede
riksen og kaptajn Wickmand 
lagde ikke skjul på, at ambi
tionerne rækker videre end til 

Air: 
stort overskud 
1994 blev det hidtil bedste år Ved årets udgang var 11 af 
for Maersk Air, der havde et flyene udlejet til udenlandske 
overskud på 131,9 mio kr. selskaber. 
mod 27, 1 mio. i 1993. Medvir- I ordre var 4 Boeing 737-
kende til det gode resultat for 300 til levering i 1995, 6 -500 
1994 er den erstatning på 33 til levering i 1996 og 12 -700, 
mio. kr., Cimber Air måtte be- der skal leveres fra 1997. 
tale for sin medvirken ved op- Det samlede antal ansatte 
rettelsen af Atlantic Airways. i Maersk Air og søsterselska-

Egenkapitalen øgedes i bet Star Air øgedes fra 1.133 
1994 til 517,7 mio, kr., inklusi- til 1 .199 (plus 6%), hvortil kom-
ve hensættelser til 1.042,2 mer 620 medarbejdere i Co-
mio. kr. De tilsvarende tal for penhagen Air Services. 
1993 var 469,9 mio .. respek-
tive 878,9 mio. 

Passagertallet voksede Star Air endnu bedre 

med 19%, fra 1.453.000 i 1993 Star Air, hvis aktivitet nu er flyv-
til 1.729.000 i 1994. ningerfor United Parcel Serv-

Flåden blev i 1994 forøget ice (UPS), havde faktisk et 
med to Boeing 737-300, og endnu bedre år, for overskud-
den ældste -300 blev solgt. det i 1994 var 10,4 mio kr. af 
Den var fra 1988, så gennem- en omsætning på 77,9 mio. kr. 
snitsalderen er fortsat meget Egenkapitalen inkl. henlæg-
lav. Ultimo 1994 var flåden: gelserøgedesfra2,2 mio., kr,. 

12 Boeing 737-300 til 15, 1 mio,. 
4 Boeing 737-500 Flåden øgedes i 1994 med 
9 Fokker 50 en Boeing 727-100QF, mens 
1 BAe 125-800 to Fokker F.27 blev afhændet. 
3 Super Puma Ultimo 1994 opererede Star 
2 Dauphin Air tre Boeing 727-100QF og 

1 Jetstream 31 to Fokker F. 27. 
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at beherske krigsskader på 
danske fly, elektronik og jord
materiel. Man stiler efter at 
blive et center i NATO's nord
region på området. 

Kunderne 

Vi fik mangen god snak med 
de kunder, der denne solskins
dag havde vovet sig til Karup. 
Vi fik mange gode eksempler 
på, hvorledes håndsnilde tek
niker havde lavet »krigsskade
reparationer« på Catalinaerog 
andre luftfartøjer uden at der 
egentlig var krig, men det var 
nu den måde, man kunne kom
me hjem på under de givne 
omstændigheder. Som en af 
dem forklarede: 

-Vi kommer jo til tider i si
tuationer langt hjemmefra, 

Maersk Air VS 

Driftsregnskab 

(Mill.kr.) 1991 

Omsætning 1.293 
Driftsudgifter (976) 
Dækningsbidrag 317 
Kapitaludgifter (201) 
Afskrivninger (157) 
Driftsresultat (41) 
Øvrige indtægter/udgifter 16 

ÅRETS RESULTAT (25) 

Balance 

Aktiver 1991 
Materielle anlægsaktiver 2.223 
Finansielle anlægsaktiver 19 
Omsætningsaktiver 56 
Likvide beholdninger 103 
Tilgodehavender 213 

2.614 

Passiver 
Langfristet 1.423 
Kortfristet gæld 348 
Egenkapital/hensættelser 843 

2.614 

Udvikling i passagertal 

(1.000 passagerer): 1991 
Indenrigs 720 
Færøerne 33 
Udenrigs 139 
Charter 247 
Helikopter 128 

I alt 1.267 

hvor vi er nød til at være mere 
end almindelige kreative for at 
komme videre. Og det er ikke 
altid, at flyværkstedet eller 
Flyvematerielkommandoen 
kan komme os til hjælp. 

Vi bliv af samtalerne kloge 
på, at der ligger megen viden 
om »krigsskadereparationer« 
gemt i mange teknikere. lfø lge 
BOR Centrets instruktører er 
det netop den, man gerne vil 
have fat i. 

Flyvevåbnet har nu fået et 
center, hvor det uautoriserede 
sættes i system - men, under
streges det gang på gang. 
Kun for at blive brugt den dag, 
hvor nøden tvinger, men at alle 
så også kan på et bedre ni
veau, løse de nødvendige op
gaver. 

• 

Hovedtal for 4 år 

1992 1993 1994 

1.393 1.469 1.694 
(1.020) (1 .061) (1.262) 

373 408 432 
(189) (195) (220) 
(166) (160) (140) 

18 53 72 
12 (26) 60 

30 27 132 

1992 1993 1994 
2.186 1.966 1.867 

51 75 70 
51 46 23 

318 457 183 
204 219 285 

2.810 2.763 2.428 

1.611 1.494 985 
352 390 401 
847 879 1.042 

2.810 2.763 2.428 

1992 1993 1994 
748 745 779 

34 36 37 
188 232 322 
305 306 479 
131 133 111 

1.406 1.452 1.728 
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OSCAR 
YANKEE 

Kommentarer 
til 
Oscar Yankee 

Så er der atter DC-10 på 
dansk register, dog af en an
den version end tidligere. OY
CNY blev bygget i 1978 som 
N909WA til Western Airlines, 
der i 1987 indgik i Delta Air 
Lines. Året efter blev flyet solgt 
til United Aviation Services. I 
1988 kom det til Scanair (som 
lease) og blev registreret i 
Sverige som SE-DHY. Det 
tilhører nu kommanditselska
bet Skandinaviska Luftfartsin
teresser Nr. 3 i Stockholm og 
er udlejet til Premiairtil udgan
gen af 1998. 

Super Cub OY-CKB er op
bygget af dele fra forskellige 
fly, hovedsagelig et forlængst 
afregistreret tysk, D-ELTC, 
bygget i 1952. Flyet har Ex
perimental luftdygtighedsbe
vis. 

Cherokee Six OY-CRW har 
tidligere været på dansk reg
ister, fra 1987 til 1991, da den 
blev solgt til Sverige som SE
KRZ. Flyet er fra 1972, oprin
delig N 1400T, derpå G-BAHV, 
SE-FLF og OY-CRW. 

Citation I S/P OY-ONE er 
fra 1980, ex D-IGGK. 

Sterling European har lejet 
Boeing 727 OY-SCC af Lock
heed Finance Corporation, fo
reløbig indtil 1. november. Fly
et blev leveret i 1919 til Singa
pore Airlines som 9V-SGG, 
men allerede i 19982 solgt til 
LACSA (i Costa Rica) som TI
LRQ. Det kom på amerikansk 
register i 1987 som N200LR. 

Sun-Airs Jetstream 41 OY
SVW blev prøvefløjet som G
BVZC. 

Nimbus-4DT OY-XSX kom til 
Danmark som fabriksny i 1993. 
Den har hidtil fløjet med mid
lertidigt luftdygtighedsbevis. 

I juni-nummeret var slet
ningsdatoen for tre fly des
værre faldet ud: 
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Tilgang 

OY- Type Fabr. nr. Reg.dato Ejer 

Piper PA-18-90 18-1463 9.5. Børge Bendix Hansen, Ruds Vedby 
Douglas DC-10-10 46983 9.5. Premiair, Kastrup 
Piper PA-32-300 32-7240118 4.5. B. Andkjær Larsen, Ringe+ 
Schweizer 269C S 1706 24.5. Peter K. Hansen, Rødvig 
Cessna 501 501-0143 24.3. Magpie Aviation, Billund 
Boeing 727-212 21945 11.5. Sterling European Airlines, Kastrup 

CKB 
GNY 
CRW 
HEG 
ONE 
scc 
svw 
xsx 

BAe Jetstream 41 
Schemp-Hirth Nlmbus-4DT 

047 3.5. Sun-Air, Billund 
02 16.5. Nordsjællands Flyveklub, Gørløse 

Slettet 

OY- Type 

MMO Boeing 737-300 

Ejerskifte 

OY- Type Rag.dato 

ALL Chipmunk 24.5. 
CBN M.S. 894A 26.5. 
CGP PA-23-250 9.5. 

CHO PA-28R-200 9.5. 
cow Th. & Colt 77A 26.5. 

GAT GA-7 Cougar 
XIJ St. Cirrus 
XKB St. Libelle 

OY-KGD 
OY-KIF 
OY-XMN 

31.3. 
11.4. 
7.3. 

6.2. 
1.5. 

11.5. 

Dato Ejer Årsag 

7.3. Maersk Air Lejemål ophørt 

Nuværende ejer 

Kim Frandsen, Jægerspris 
Maskinfabr. H.P. Hansen, Odder 
Cheviturist, Sydals 

Air Gate, Roskilde 
Circus Balloon Club, København 

Anker Lei, Haderslev + 
Frank Jensen, Lyngby + 
Bo Bruusgaard, Børkop+ 

Endvidere var sletningsda
toen for OY-AKF forkert. Den 
korrekte dato er 21.4. 1995. 

Tidligere ejer 

Calli Rode, Ølstykke 
Fabr. Hebru, Tørsbøl 
BFA 1019 Aps, Sønderborg 

Ulla Westh, Nykøbing F 
Michael Thomassen, Lyngby 

A.V.J. and Partners, Hillerød 
Polyteknisk Flyvegruppe 
Karsten Rønnow, Kolding + 

Cougar OY..GAT (se ejerskif
ter), fotogaferet den 15. marts 
i Roskilde af Knud Larsen. 

33 



NAVNE 

25-års jubilæum 

Luftkaptajn J.E. 
Gammelgaard 

Den 1. maj kunne kaptajn John 
E. Gammelgaard fejre 25-års 
jubilæum hos Cimber Air. 

GAM fik A-certifikat i 1965 
og var en overgang ansat i Li
tex Aviation, hvor han erhver
vede B+I. I 1970 kom han til 
Cimber som styrmand på 
Nord 262. Han blev hurtigt 
kaptajn og var bl.a. med i Sau
di-Arabien i årene 1980-86, 
hvor han i perioder virkede 
som daglig leder. Han har 
gennem årene fløjet VFW 614, 
F.28 og ATR 42 og fungerer i 
dag som stedfortræder for fly
v_echef Søren Tejsner. 

Pensionering 

Oberstløjtnant 
Erik Køster 

Erik Køster begyndte på Avnø 
i 1963 og var kun 19 år, da 
han efter pilotuddannelse i 
Canada fik sine vinger. 

Han har haft en afvekslen
de tjeneste under sine 42 år i 
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Flyvevåbnet. Han har bl. a. flø
jet Hunter og var den sidste 
chef for ESK 724, der lukkede 
i 1974. 

Efter fire år på NATO ho
vedkvarteret i Kolsås i Norge 
og to år på Avnø som næst
kom manderende blev han 
atter eskadri llechef, nu for 
ESK 721. Det varede fra 1981 
til 1986, hvorpå fulgte fire år i 
Forsvarskommandoen. 

I 1989 kom han til Grøn
land, først i Sdr. Strømfjord, 
men allerede i 1990 blev han 
stabschef og næstkomman
derende ved Grønlands Kom
mando. 

Den 9. maj fyldte han 60, 
og med udgangen af måne
den faldt han for den militære 
aldersgrænse. 

Udnævnelser 

Stabschef, FTK 

Oberst Leif Simonsen, stabs
chef ved Flyvertaktisk Kom
mando (FTK}, er fra 1. april be
ordret til tjeneste i Forsvars
kommandoen, hvor han har 
overtaget stillingen som chef 
for Forsvarsstabens udvik
lingsafdeling . 

Den hidtidige chef for den
ne afdeling, oberst Kurt Ebbe 
Rosgaard tiltrådte samme 
dag som stabschef i FTK., 
Han er raketuddannet og har 
bl. a. været chef (1986-88) for 
ESK 543, Hawk batteriet på 
Stevns. 

Direktør, Pemco 

Carsten 
Birkebæk 

er udnævnt til administreren
de direktør for Pemco World 
AirServices' afdeling i Kastrup. 
Han har udstrakt erfaring i 
internationale forretninger og 
kommer fra stillingen som chef 
for B & W's rederi. Tidligere har 
han været hos A.P. Møller, bl. 
a. i United Kingdom og Japan. 

Fredrik Groth fra det ame
rikanske moderselskab, der 
har fungeret som direktør et 
lille års tid, vender efter en 
overgangsperiode tilbage til 
sit hidtidige arbejdsområde, 
corporate development. 

70år 

Generalløjtnant 
B.E. Amled 

General Bent Erik Amled, der 
bliver 70 år den 7. juli, er mili
tærflyver fra 1950 og gennem
gik 1951-52 det første hold på 
Flyvevåbnets Officersskole. 
Han forrettede derefter skifte
vis tjeneste ved operative en
heder og stabe, ligesom han 
i 1968 var på NATO Defence 
College. 11973 blev han oberst 
og stationschef i Ålborg, året 
efter i Værløse, og i 1978 kom 
han til Vedbæk som stabschef 
hos Chefen for Flyvevåbnet. 

1982-84 var han chef for 
Forsvarsstabens Operations
afdeling, hvorefter han indtil 
1988 var i Kolsås i Norge som 
Deputy Commander-in-Chief 
ved staben hos den øverst
kommanderende for de fælles 
forsvarsstyrker i Nordeuropa. 
Han sluttede sin militære kar
riere i Karup som Chef for For
svarets operative styrker og 
afgik med pension i 1990. 

Generalen, der i 1992 blev 
æresmedlem af Foreningen 
Danske Flyvere, er bortrejst 
på fødselsdagen. 

60år 

Landmand Vagn 
T. Rasmussen 

Vagn Tyrsted Rasmussen, der 
fylder 60 år den 30. juli, er land
mand på Nordfyn, major i 
Jyske Dragonregiment og vidt 
berejst eventyrer - og flyver. 

I 1969 købte han en KZ III 
(OY-DTA) af sin fætter Jens 
Toft og lærte derefter lærte at 
flyve på den - han havde nem
lig ikke certifikat, da han blev 
flyejer. Teorien læste han selv, 
og så hyrede han Bent Lar
sen, Stauning til at lære sig det 
praktiske. 

Mon han ikke er den sidste 
pilot, der har skolet på KZ III? 

1197 4 fik han en Auster OY
DPI, og faktisk har han aldrig 
fløjet andet end halehjulsfly, 
bortset fra et enkelt PFT i en 
Cessna 172. 

11993 var det hans hensigt 
at flyve rundt i Sibirien med 
sin Auster, men han måtte op
give, kun to timers flyvning fra 
Sibirien. Her satte hele det rus
siske bureaukrati ind med 
KGB i spidsen. På det sted ha
ve man aldrig set en udlæn
ding før og både Mathias Rust 
og "amerikanski spion" blev 
nævnt. 

Han oplevede dog meget i 
Rusland på den tur og håber, 
at det et andet år bliver muligt 
at gennemføre flyvningen - og 
helst i KZ lll'en, der står i laden 
og venter på nyt lærred. 

Men flyvning er ikke hans 
et og alt. Han har haft en helt 
usædvanlig militær tilværelse 
som reserveofficer. Uddannet 
som kampvognskommandør, 
chef forstabskompagniet ved 
Jydske Kampgruppe, brie
fingofficer ved NATO's ho
vedkvarter i Rendsborg, for
bindelsesofficer ved engelske, 
tyske, hollandske og amerikan
ske enheder, tjeneste i E-sek
tionen ved Hærens Operative 
Kommando og meget andet. 

Lokalt er han formand for 
Forsvarsbrødrene i Kertemin
de, formand for Værn om Dan
mark/Fyn, aktiv i Grænsefore
ningen, Foreningen Norden, i 
friskole og valgmenighed samt 
efterspurgt foredragsholder. 
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FLY
KENDING me senest den 20. maj - og 

mærk venligst konvolutten 
Flykending. 

Opgaven i nr. 6: 
1. C-130 Hercules 
2. Fennec 
3. Cobra 
4. Mi-8 Hip 

14. Bo 105 
15. Su-24 Fencer 
16. CH-47 Chinook 

Blandt de rettidigt indsendte 
løsninger trækker vi lod om to 
præmier. For at vinde første
præmien skal indsenderen 
have identificeret alle 16 
flytyper korrekt, mens det for 
andenpræmien er tilstrække
ligt med 12 rigtige. 

5. lroquois Vinderne af opgaven I nr. 5: 

Vil du vinde en flyvebog? 

Skriv løsningen på et almin
deligt stykke papir med angi
velse af billednummer og fly
type og send den til FLYV, Skt. 
Markus Alle 13.4, 1922 Fre
deriksberg C, så den er frem-

6. Sea Stallion 
7. A-10 Thunderbolt 
8. Gazelle 
9. Cobra 

Poul E. Overholm, Mellemvej 
3, 6980 Tarm (Vingar for 
Norden. Nordens flygvapen i 
fårg). 

9 

~ 

13 

Løsningen på opgaven 
bringes i nr. ,. vindernes navne 
i nr .. 

2 

6 

~ 
10 

14 

10. C-130 Hercules 
11 . S-61 Sea King 
12. Bo 105 
13. S-61 Sea King 

3 

7 

11 

I 
~ 5 

Erik Johansen, Slåenvej 10, 
4690 Haslev (Superbase: 
Seymour Johnson). 

4 

8 

~ SKOLEN FOR LUFTFARTSUDDANNELSERNE 

JUL. 95 

B+I og D teori, Flyveinstruktør, Flyveklarerer, Flyvetelefonistbevis 
Skolen tilbyder andre luftfartsuddannelser efter aftale 

B+I dag- og aftenkursus starter i København og Billund 7. august 1995 

D dag- og aftenkursus starter i København 18. september. D aftenkursus i Billund 14. august 1995 

Flyveinstruktør-kursus, København, start 9. oktober 1995 
FAA Konvertering? - få dansk B+I teori i DK inden uddannelsen i USA 

Ring eller skriv efter uddannelsesprogram for 1995! 

Luftfartsskolen BLL: Ellehammers Alle, 7190 Billund, tlf. 75 33 23 88, telefax 75 33 29 01 
Luftfartsskolen CPH: Hermodsgade 28, 2200 København N, tlf. 31 81 75 66, telefax 31 81 71 87 
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MODEL
SIDEN 

Af Wilhelm W/1/ersted 

Det er den canadiske plastic
modelfabrik HobbyCraft, der 
er skyld i, at vi har fået glim
rende, detaljerede samlesæt 
til både de Havilland Beaver 
og Otter. 

Beaveren blev faktisk ud
sendt fra Airfix i skala 1 :72 for 
en del år siden, men nu er der 
heldigvis nylig fra Hobbycratt 
kommet et par friske sæt af 
Bæveren i skala 1 :72 både 
med og uden pontoner samt 
med ski-understel. 

De Havmand DHC-3 Otter 
er samtidig blevet udsendt i 
såvel skala 1 :72 som i 1 :48 i 
samlesæt, der både giver mu
lighed for at bygge flyene en
ten med pontoner eller med 
ski og almindelige hjul. 

Farverig bæver 

De Havilland DHC-2 Beaver 
fløj første gang i august 1947. 
I 1951 blev typen for næsen 
af amerikanske flyfabrikker 
udvalgt af US Air Force og Ar
my til at blive de to værns nye 
liaisonfly, og i årene indtil 1960 
blev der leveret ikke færre end 
959 eksemplarer til USAF og 
US Army Air Corps. De fleste 
gik til hæren. Det robuste, syv
sædede fly blev meget benyt
tet af USAF blandt andet un
der Korea-krigen. De ameri-

36 

Bæveren og odderen 
Den canadiske afdeling af den legendariske, britiske flyfabrik de Havilland 
blev etableret i begyndelsen af 1928 i Toronto, som et rent service-depot 
for de engelske fly i Canada. Men efter Anden Verdenskrig fik »under
afdelingen" lejlighed til at prøve vingerne selv med rent canadiske fly
konstruktioner, som i årene derefter fik stor succes verden over. 

De Havil/and Canada's første selvstændige flytype var et lavvinget 
træningsfly - DHC-1 Chipmunk - som det danske flyvevåben som bekendt 
anskaffede og i en årrække med stor succes anvendte til grund-undervis
ningen af piloter på Flyvestation Avnø på Sjælland. Senere konstruerede 
canadierne et højvinget, let transportfly DHC-2 Beaver og bagefter dets 
storebror DHC-3 Otter, men disse to fly kom desværre ikke til at bære dan
skemilitær-kokarder. Man kan stadig ærgre sig! Især den robuste transport
maskine Beaver blev et meget populært fly verden over, og maskinen blev 
bygget i over 1600 eksemplarer i både militær og civil udgave. 

Såvel Bæveren og Odderen er heldigvis udsendt som samlesæt, og de 
to gæve canadiere giver modelbyggerne rige muligheder for at eksperi
mentere med en række interessante bemalinger. 

kanske Beavers havde beteg
nelsen L-20A, L-20B og U-6. 

Den britiske hær brugte na
turligvis også Beaver som let 
forbindelses- og transportfly. 

Beaver kom i tjeneste i ikke 
færre end 65 forskellige lande 
verden over. 

En imponerende rekord! 
Blandt de mange lande, 

der benyttede flyet militært, 
var Argentina, Columbia og 
Peru i den sydamerikanske 
del af verden, Holland, Fin
land og Tyrkiet på vore nær
mere breddegrader og det gi
ver jo mulighed for spænden
de bemalinger, hvis man øn
sker at variere lidt fra de nord
amerikanske, som vi især 
bringer billede af her på siden. 

De hollandske Bea vers var 
for eksempel camouflerede i 
olivengrønt og gråt på oversi
den og metal-grå på undersi
den. Flere af dem havde også 
day-glo bemaling på vingetip
per, sideror samt på motor
cowlingen . 

Robust Odder 

De Havilland DHC-3 Otter 
blev også anskaffet til og 
benyttet af de amerikanske 
flyvevåben. Typen fløj første 
gang den 12. december 1951. 

US Army fik deres første 
YU-1 i marts 1955 og den 
amerikanske flåde modtog 
ligeledes nogle eksemplarer 

af typen, som i US NAVY kom 
ti l at hedde U-18. 

Typen blev ikke udbredt så 
meget som lillebror Beaver, 
men en række lande, deri
blandt Norge, Chile og Colum
bia, samt naturligvis Canada 
havde den uniformerede Ot
ter i aktiv tjeneste. Også her 
er der altså rig lejlighed til at 
boltre sig i diverse farvestrå
lende bemalinger. 

Et af de mere markante far
ve-skemaer optrådte de Ot
ter's med, der var i brug i US 
Air Force. Især de fly, der blev 
benyttet af 4082nd Strategic 
Air Command Wing. 

SAC-flyvene var nemlig 
malet hvide over det hele med 
rød-orange vingetipper og 
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sideror. Det ser sandelig flot 
ud på modellen skal jeg love 
for! 

Canadierne, som jo især 
brugte deres Otter over sne
og isområderne i den nordlige 
del af landet afstod fra at male 
flyet hvidt. I stedet beholdt 
man metalfarven, men udsty
rede flyet med store day-glo 
partier på vinger og hale. 

Der blev ialt bygget 460 de 
Havilland DHC-3 Otter indtil 
1966. 

Både modellerne af Otter 
og Beaver kan udstyres med 
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pontoner, og sættene giver 
også mulighed for at man kan 
forsyne dem med skiunder
stel. 

Andre spændende 
canadiere i samlesæt 

Selv om den canadiske plas
tic-modelfabri kant HobbyCraft 
er ret ny på markedet - de 
dukkede op herhjemme hos 
hobbyforretningerne første 
gang for et par år siden - så er 
udbuddet af samlesæt nu 
både stort og imponerende. 

Foruden Beaver og Otter er 
der faktisk også andre spæn
dende canadiske flykonstruk
tioner. 

Der er for eksempel den 
store, to-motorede Avro Cana
da CF-100 Canuck, der ikke 
alene blev benyttet af det ca
nadiske flyvevåben, men som 
også blev anskaffet af belgi
erne. Modellerne er både i 
1 :48 og 1 :72. 

Det samme er tilfældet 
med det imponerende, delta
formede Avro CF-105 Arrow, 
som desværre kun i fuldt for-

mat nåede prototypestadiet. 
Men til gengæld »gør« flyet 
sig storartet som model! 

Hvis man har hang til det 
canadiske, så byder Hobby
Craft på modeller af uden
landske fly, der optrådte med 
»ahornblad«-mærket, for ek
sempel Hawker Sea Fury og 
Seafire Mk.XV i skala 1 :48 
samt en McDonnell F2H-3 
Banshee i skala 1 : 72 fra Royal 
Canadian Navy. 

Det er herlige typer til sam
lingen. 
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B+l-teori 
~vi;starter aftenhold1u_ltimo august · 

Under.visning 2 x ugentlig 
ler. i14.500,-

Ring for tilmelding/yderligere oplysninger. 

Skolen for civil '® C 
Pilot Uddannelse Kone. CAT 

• Teoriafdelingen 

Roskilde Lufthavn - 4000 Roskilde. Tlf.: 46 19 16 30 Fax: 46 19 13 15 

a/s erik thestrup, slagelse 
aircraft insurance 

Slagelse Flyveplads . Gårdagervej 4 . Postboks 17 
DK-4200 Slagelse. Tel.: 58 50 30 60. Fax: 58 50 05 04 

ALTERNATIVET til »DE ANDRE« 

SAS FLIGHT ACADEMV 
og 

SKOLEN FOR LUFTFARTSUDDANNELSERNE 

uddanner 

TRAFIKFL YVERE 
Ring eller skriv efter uddannelsesprogram med nærmere oplysninger 

om optagelsesbetingelser, uddannelsesforløb, priser etc. 
hos: 

JA.I 
SLU TRAFIKFLVVERSKOLEN/ 

DANISH AVIATION COLLEGE 

FLIGHT ACADEMY 

Lufthavnsvej 48, DK 4000 ROSKILDE 
Tel. +45 46 19 14 88 - Fax +45 46 19 13 12 

DG-300 ELAN sælges 
OY-XRU. Årg. 1991. Starter: 225. 
Timer: 370. lncl. lander 8200, 
Becker radio m.m. Cobra vogn. 
Pris DKK 270.000. 
Mogens von Jessen. Tlf. 57820401 

AA5-B Tiger sælges 
1400 TT, King IFR. 

Velholdt. 
Kr. 260.000,

J. Weber 
Tlf. 6226 1020 

Elektronisk Flyvecomputer 
CX-1 Pathfinder 
Stor LCD skærm, meget overskuelig og letlæselig. 
Særdeles brugervenlig. 

...... oc::a 
a•aam 
CIDDDD 
mmaaa •a•a• ai::ia::::a ..... 

Kompakt design. 
Lavt strømforbrug. 
Taske medfølger. 

CITATION/ MU2 pilot 
søges 
Vi tilbyder 2-årig kontrakt 
med base i Sydfrankrig. 

Kontakt Don Hansen 
på tlf. 0033 07932488 

Medlemspris kun 690,00 kr. 

Lufthavnsvej 28 - 4000 Roskilde 
Tlf. 4619 0811 • Fax 46191316 

PIPER PA 28/235 sælges 
Årg. 64, fuld IFR, RNAV 
KNS 80 + HSI + Autopilot 
+ intercom. TT 3150. 
Perfekt stand. 

Tlf. dag: 4295 5620 
aften: 4248 3307 

Annoncører i dette nummer 
Avia Radio ................ ... .... 2 Skolen for Civil Pilot-
Codan ................... .......... 2 uddannelse ................... 38 
North West Air Service .... 2 Beechcraft Scandinavia 39 
lkaros Fly ......................... 2 RD Equipment ............... 39 
CAT ............................... 23 Sun Air ......•.................... 39 
Seandipol .................. ... . 26 West Wind ..................... 39 
SAS Flight Academy ..... 38 Flyveskolerne ................ 40 

1981 Cessna 182 R 
White/Blue, TT 1.930h, Mol. 900h, 2.000h TBO. KCS55A HSI slaved gyro 
system (new), KX 115 COM/NAV with GS (new), KX 155 COM/NAV & Kl 202 
(new), Garmin GPS 150 (new), KR 87 AOF, KN 64 DME, KMA 24, KT 76 TRP 
mode C, Navomatic 300A autopilot coupled with HSI/GPS, 2nd. electric gyro, 
WX 900 stormscope, 4 place intercom, EGT, cab. lemp .• Long range (88 USG 
usable). 28 volt, Excellent condition in and out, NDH, only private owned. Usable 
load 1.240 Ibs. Request photos. Price DKK 635.000. 
Tel: 38 88 06 00 / Fax 38 88 06 11 

within 
4 weeks i1l Spain 
A lot nearer than the U.S. 
Northern Helicopters 
Alicante Costa Blanca. 
Perfect weather condi
tions. 
Cost 1.900.000 pesetas 
+ tax. 
For more details. 

Tel./fax 003465951309 
003466460665 

The »Bib/e« ofthe 
Civi!Aviation 

JP Airline-Fleets 
International 95/96 
29. udgave af denne 
enestående publikation: 

692 sider i format 28X21 cm. 
72 nye farvefotos i postkort
størrelse. 
5.454 flyselskabers flypark 
43.105 fly med oplysninger om 
hvert enkelt, flere registre. 
Pris kr. 419,-

NVBODER BOGHANDEL 
St. Kongensgade 114 
1264 København K 
Tlf. 33 32 33 20 
Telefax: 33 32 33 62 

We ·11 train you ... 
like we train pilots 
for airlines and 
major helicopter 
operators 

Kawasaki recently chose Sierra Academy as their helicopter 
pilot training partner. Korean Air selected us to set up and oper
ate their ab initio pilot training center in the U.S. Fifty other air
lines and aviation operations from throughout the world have 
used our training services. 

W e extend the same standards and career training environ• 
ment to you - and offer addit1onal support serv• 
ices to help you, as an individual, succeed as a 
professional. 
L et us prove our value to you. Phone, fax, or wnte for 
FREE COLOR CATALOG detailing our services 1n your 
spec11ic area ol 1nterest - AIRPLANE PILOT or HELI
COPTER PILOT 

We w1II 1nclude information on Career Services/Job 
Placement Assistance, J• 1 v1sas, College Degree 
options, Hous1ng, and Student Services 

SIERRA ACADEMV 
OF AERONAUTICS 
CAPT JØRGEN ANDERSEN PHONE: +45 4879 4525 
SCANOINAVIAN REPRESENTATIVE FAX. +45 4879 87 22 
NELLERØOVEJ 22, DK-3200 HELSINGE 

AIRLINE DISPATCHER AND AIRCRAFT MECHANIC COURSES ALSO AVAILABLE 



2 ~ SUPER SUr---1-~IR SERV'ICE 
Sun-Air udfører 
alt arbejde på 
Deres Ay. 

•1·· Lf• Lige fra dækskift 
på Cessna 150 til HSI på Garrett 
motorer. Intet job er hverken for 
stort eller for småt. 

Nyt værksted i Aarhus Lufthavn. 
Som noget nyt tilbyder vi samme 
første klasses arbejde i Aarhus som 
i Billund. Vælg selv hvor De vil 
modtage Super Sun-Air Service. Cess~~ Mooney 

Flyle~sing/Flysalg 

Kontakt: Niels Sundberg -De ringer, vi springer/li 

SUN-AIR Billund Værksted 
Tlf. 75 33 16 11 , Fax 75 33 86 18 

SUN-AIR Aarhus Værksted 
Tlf. 86 36 30 55 , Fax 86 36 32 44 

PA 28-140 IFR 
1/2 part sælges. Stort eftersyn, 
korrosionsbehandlet og nymalet i 
juni 1995 for i alt 130.000 kr. Årg. 
1968, TSMOH 500 timer gælder 
også propel. Stationeret på Tirstrup. 
Pris for 1 /2 part kr. 99.000. 
Tlf. 8619 51 02 

Cessna 210-5 (205) 
1965, motor fabriksoverhalet. 
760 limer, propel 16/8-90 640 timer, 
2 CO M, 1 VOR/LOC/GS, transponder 
C, AOF, marker, dansk LOB+ 100 timer 
eftersyn. Henvendelse til Hangar 5, 
tlf. +45 97 36 92 66 eller Knud Jensen, 
tlf. +45 98 96 30 46, 
fax +45 98 96 23 73 

Beech 23 Muskete 
4 sæder, flot interiør, nyt 
LOB, nyt 100 T eftersyn, 
500 T eftersyn på magneter, 
topeftersyn på alle 4 cylindre, 
ny oliepumpe. Flot og 
velflyvende. Pris kr. 125.000. 

Tlf. 9793 1823 / 4056 4823 

Cykler 
til bil/båd/fly/camping 
Fra bærbar til køreklar på 
få sek. NEOBIKE lev. kompl. 
m. 3 gear. håndbremser. 
klokke. støtteben. pumpe 
og smart transporttaske m. 
skulderstrop. Vægt 12.2 kg. 
Mål foldet 70x28x55 cm. 
Tlf. 3139 0883 / 4020 0883 

SÆLGES 
Ventus B 16,6/WL 

Hytte: 
Nyere hytte til salg på 

Arnborg, 42 kvm. 
J.O. Ternholt 

Tlf. 971 5 1247 
Mob. 40 I 8 3885 

WESTWIND 

BECOME AN EXPERIENCED PROFESSIONAL PILOT .. 
WESTWIND-ls.tha ckiy fllghtacademy In tha U~~ers and 
guarantees.800 hours of totalJllgh_Utm..e.to Scandlnavlan graduates 

=== of the lnternshl r~ram:=..____, 
Private, Instrument, Commar.Cial½ Multl-englne, CA; CAI and MEI. 

$ 16,040 ( = P,,tf.a1 Rrox. DKK 88.000) 
• Part 141 Approved / ' • US Immigration Approved 

In Sc:andinavi• call: Guy Wencken• - Pr-•f•lledvej 68 • DK 2770 Kastrup 
Tel: Evenlng 1+4613161 2731 • Day 1+4613316 7374- Fax: 1+461 3316 6131 

\VJ::s1·\VINJ.> Av1.1t1011 Ac.1do111y ~ 
701 W Dccr Valley Aoad - Phocnix, AZ 85027 USA - Tcl 00-1 602-582 3373 · Fa>e 582 4396 

DG 300 sælges 
Komplet konkurrence
instrumenteret med ny 

Cobra trailer. 
Tlf. 9715 1202 / 6595 1131 

PA 28-140 Cherokee sælges 
Fabriksoverhalet motor, rest 1600 
lim. + 400. Fuldt driftsklar som 
skolemaskine. Godk. nat. VFR, 
Transponder + AOF. Kr. 160.000. 
Finansiering kan evt. henvises. 

B. Larsen. Tlf. 31 74 11 81 

TIi salg 
TAMP/CO CLUB TB 9 VFR 

TT 1300. Leveret fro Aerospotiole/Socoto 
1991 (se Flyv 8/91). fbrugtogel øf nuvæ
rende ejer morls 1992. Motor Lycoming 
0-320, 160 HP. King COM 175 VHF/V0R/ 
L0C. King KT 7 6 Tronsponder. Alle elreisyn 
på importørens værksted. 
Altid holdt i hangar. Fremstår som fabriksny. 
Nypris i dog med udstyr co. I, I mio. DKK. 
8 øf loooets mest eksklusive VFR-lly. Perfekt 
til skole, foto-, loxi- eller rundflyvning. Mu
lighed for udlejningsolrole 300-600 I pr. år 
EKRK. 

Henvendelse tH ejeren Hans Jensen. 
111.33111234(aften4231011SJ 

SOMMERTILBUD! Cessna 172/1978 
GARMIN GPS - ogsa den nye 90-. E.W. elektroniske barografer 

samt markedets bedste handradio, WIN 747. Alt leveres fra lager. 
TT 5400, motor 200, prop 400, 2 
NavCom (LLZ/GS+VOR), TX/A, IC, 
long range, nyt LDB. FORDANE 
FLYKLUBB, Pb 135, N-6801 Førde, 
Norge. Kont. Odd Sættem, 

BACHMANN, International House, Bella Center 
2300 København. Tlf. 3247 3332. Fax 3247 3335 

Beecb Beechcraft Beecb 
Hawker Scandinavia A/S Hawker 

Bonanza - Baron - King Air - Super King Air - Beechjet 
1900D Airliner - Hawker 800 - Hawker 1000 

1994 Bonanza A36 SIN E-2913- Bendix/King Silver Crown - IFR 
1992 Bonanza A36 SIN E-2746- Bendix/King Silver Crown - IFR 

1980 Super King Air 200 - Cargo Door- Collins Proline 

Kontakt Martin Glamann for fulde specifikationer! 

Solhøjgaardsvej 10 
Københavns Lufthavn Roskilde 
4000 Roskilde 

Telefon: 4619 10 33 
Telefax: 4619 03 21 

Beechcraft Scandinavia NS er enelohandler for Raylheon Aircraft Company I Skandinavien 

tlf. +47 57 82 26 70 (aften) 

Airtatoo Fairf ord London 
Fra den 19.-26. juli 1995 

AEROSALON PRAG 
Fra den 13.-19. september 1995 

Begge ture i bus på hotel med 1 / 4 pension. 
Ring for nærmere oplysning! 

Jen-Son Busservice 
Tlf. 8688 3071 
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Lær at flyve 
HER ER 
FLYVESKOLERNE 
De anvendte bogstaver betyder uddannelse til: 
A=privatflyver-cerlifikat. B=trafikflyvercertifikat af III klasse. D::trafikflyver
certifikat af I klasse. l=instrumentbevis. IFR=instrumentflyvning. 
VFR=sigtflyvning. PFT=periodisk flyvetræning. TWIN=tomotors. 
INT=intemationalt. NAT.=nationalt. nat-VFR=tilladelse til at flyve i mørke. 
FLT =flyvetelefonistbevis. AB-INITIO=fra begyndelsen og frem til trafikflyver
certifikat på twin. INSTRUKTØR=flyveinstruktøruddannelse. OMSKO
LING=typeomskoling 

HOVEDSTADSOMRÅDET 
AIR GATE APS 
Lufthavnsvet 44, Roskilde Lulthavn 
4000 Roskilde, TIi. 46 19 14 22 
Bornholms Lulthavn, Røooe 
Tønder Flyveplads 
6270 Tønder, nr. 74 72 26 55 
Alle cert#ikater, banoeralæb. 
Speciale: US konverteringer. teori 9 og 1 O. 
Teori: NNVHF / IVHF /FLT. Individuel A-teon. 

ALLERØD FL YVESKOLE 
Allerød Ft(leplads, 3450 Allerød 
nr. 48 17 7915, Fax 4814 01 48 
A, I, Omskoling, PFT-A, I. Teøn A, lnt./Nat. VHF. 

CENTER AIR ApS 
Hangaivei A4, Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
TIi. 46 19 08 07, fax 46 19 08 37 
Ringsted Flyveplads 
Odense Lufthavn 
A,B,l,Twm, instruktør. KunsfflyvlWlg, halehjul, omskoling, PFT
A,B,I, Twin. Nat.11nt.-VHF, FLT, moo;e. Teori: A 

COPENHAGEN AIRTAXI A/S 
Københavns Lufthavn Roskilde 
Lulthavnsvej 20, 4000 Roskilde 
TIi. 46191114, lax 46191115 
A, B, I, Twin AB-INITIO, Instruktør, nat-VFR, Omskoling, PFT-A, 
B, I, Twin.Teon: A, B+I, D, NATnNT-VHF, FLT-bevis. 

Lolland Falster Auport, 4970 Flø<ll-f 
nr. 53 90 62 37, fax 53 90 66 72 
A, omskoling, PFT-A. Teon: A. 

DELTA FI.Y 
Hangarvej E 12, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, Ul. 4619 07 07, 
A, B, I, Twin VFRnFR, instruktør PFT, omskoling, Teon NNVHF/ 
IVHF. 

HELIKOPTER-SERVICE A/S 
LufthavnsveJ 32, 4000 Roskilde, Ul. 46 19 15 11 

A, B. AB-lnitio, instruktør, Nal·VFR, omskoling 
Jelhelikopter, PFT - A,B 

A/S HELIFUGHT DENMARK 
LulthavnsYef 50 Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, Ul. 46 19 00 11 

A og B skoling på helikopter, nat-VFR samt PFT på heUkopter, 
omskoling til Jelhelikopter mel. Jet fundamentalt, Simuleret I-træning 
som integreret del af I-program på helikopter. 

JETAIR FLIGHT ACADEMY 
Lufthavn5vej 50, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, Ul. 46 19 15 55 
Fax 46 19 16 50 

Prakbk: A, B. I, D, Twtn, Instruktør, Turboprop/Jetskoling. Simulator, 
AB initio saml PFT 
Teori: A, BIi, D (koncessionshaver BIi og D: FTS) 
Kommunikation; Nat. · VFH, lnl VHF, FLT, 
Morse, Simulator 

SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
Roskilde Lufthavn, 4000 Ro6kllde 
TIi. 46 19 16 30, fax 46 19 13 15 

Teori: A/1, BIi, D. (koncessionshaver BIi og D:CAT) 
Desuden kurser I High Level Meteorology, Jet Engine Fundamentals, 
Konverteringskurser i forb.m. udønlandske certifikater, Flyvetelefonist
bevis kurser, BL 9 og 10 teon. Human factOIS and limilatioos, PFT
kurser samt alle former for fagkurser. Undervisning primært 
klasseundeMS111ng. Enkelt hold og specialkurser oprettes etter behov. 

SKOLEN FOR LUFTFARTSUDDANNELSERNE (SLU) 
Hennodsgade 28, 2200 Kebenhavn N, 
Ul. 31 817566 
Ellehammers Alle, 2. sal 
7190 Billund, Ul. 75 33 23 88 

JYLLAND 
BILLUND AIR CENTER 
Box 6, Lufthavnsvei 43, 7190 Billund, TIi 75 33 89 07, 
Fax 75 35 39 66 

A, B, I. Twm, AB lnitio, Instruktor 
PFT. omskolinger, Teon A, Nal/lnt-VHF 
US konverteringer 
Omskoling til bannerslæb/lyslæb 
BaSIC Aerobalic, Speciale: Uddannelse til sofly 

KARLOG AIR A/S 
Sønderborg Lufthavn 
6400 Sønderborg 
TIi. 74 42 22 85, fax 74 42 90 85 

Billund, Ul. 75 35 41 85 
Esbjerg Lufthavn, Ul. 75 16 05 85 
Aalhus/lirstrup, Ul. 86 36 39 85 

A, B, I, Twin, Instruktør, Teon A, PFT og 
typeuddannelser, lnl/Nat., VHF, FLT, Morse, Konverteringer 

A/S HELIFUGHT DENMARK 
Lufthavnsvej 35, Billund Lufthavn 
7190 Billund, Ul. 75 33 89 11 
A og B skoling på helikopter, Nat-VFR samt PFT på helikopter, 
omskoling til 1elhelikopter incl. Jet fundamentalt. simuleret 
I-træning som mtegrerøt del af I-program på helikopter 

JETAIR FLIGHT ACADEMY 
LulthavnsveJ 35, Billund Lufthavn, 7190 Billund 
TIi. 75 35 40 09, lax 75 35 40 49 

Praktik: A, B, I. D, Twm, Instruktør, Turboprop/Jetskoling 
Simulator, AB lmtio samt PFT Teøn: A, BIi, D (koncessions· 
haver BIi og D:FTS 
Komroonikatioo: NAT, -VHF, lnt. VHF, FLT. Morse, siroator 

NORTH FL YING A/S 
Aalborg afd.: Aalbocg LulU1avn, 
9400 Nr. Sundby, TIi. 98173811 
Århus afd.: Århus Lulthavn, 
8560 Kolind. TIi. 86 36 34 44 
A, B, I, Twin, PFT, nat-PFT, leon A, instruktør 
Turbo Prop Skoling 

FL YVETEORISKOLEN 
Lufthavnsvej 50 • 

Teori: BIi, D, FLT, flyveklarerer, flyvemstruktør· og konvertefingskurser. SYGOS AIR 
Andre luftfartsuddannelser tilbydes elter aftale ATS-, AFIS- og Vamdrup Flyveplads, 6580 Vamdrup. 

4000 Roskilde 
TIi. 4619 16 60, Fax 46 19 16 50 

Teon: A/1, BIi, D. 
Desuden kurser I High Level Meteorology, Jet Engine 
Fundamentals, koovertenngskurser fra udenlandske C8f1ilikater, 
FLT kurser samt alle fooner for forskellige fagkurser tilrettelagt 
specielt I hvert enkelt tilfælde. Alle kurser tilrettelægges stort set 
OVl!f hele landet 

IKAROS Fl. Y ApS 
Hangaivej A 12, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, Ul. 46 19 10 10, fax 46 19 05 15 
T eon: A, Bf I + D gennem Skolen for Civil Pilotudd. (CPU) 
Skole/PFT· A, B, I, D, lwm, turboprop, ins1ruklor, nat-VFR, 
omskoling, S1mulalor, bannerslæb. Speciale: U5-konverteringer. 
Kornmunikatioo: Nat.11nl VHF og morse. FLT gennem Skolen for 
Civil Pilotudd. 

radarkurser m.v. TIi. 75 58 34 02 

T enniner og betingelser som angivet i skolens undervisningsprogram. Skoling til A samt PFT til A, omskoling alle enmotorede. 

FYN 
BEL AIR 
Odense Lufthavn 34, 5270 Odense N, Ul. 64 89 16 12 
Mobil 30 69 79 12 
Skolellyvrnng til A, B og I samt omskoling og PFT. 
Teori til A samt NATnNT.YHF og FLT. 

CENTER AIR 
Odense Lufthavn, Rosengården, 5270 Odense N, TIi. 65 95 44 44 
A·skoling, A, PFT, 1-motors omskolotng 

T eøn: A, Nat.11nl VHF 

TRAINING CENTER WEST 
Karup Lufthavn, 7470 Karup 
TIi. 97 10 12 66 
Staumng Lufthavn 
6900 Skjern, Ul. 97 36 92 06 
Skive Lufthavn 
Viborg Flyveplads 
Herning Flyveplads 

A, B, I, PFT til alle cert. Twtn, instruktør, Teori: A, B+I, D 
lnl./Nat. • VHF, FLT beVIS + teknisk og praktisk 
undervisning på flere turbo og Jet typer. 
(konssessionshaver BIi og D: FTS) 

JUL. 95 
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Fuel Cell Rebuild 

Danish Aerotech A/S has one of the most 
well equipped fuel cell workshops in Europe, 
where our skilled staff provide complete 
overhaul and repair service of all makes and 
models of fuel cells. Furthermore we stock 
many types of new fuel cells for Beach, 
Cessna and Piper Aircraft etc. 

• Cleaning • Visual inspection • Repair • Buffing and strlpplng of the inner liner • Perma coating and recoating the inner liner • Visual inspection and testing • Final inspection of the rebuilt fuel cell • Coating with preservation liquid and packing 

Certlfication and I O year warranty 
JAR 145 No. SLV 032 

FlS 

Call +45 99 62 62 61 

F +45 99 6163 64 ax . 
/ 7 day week service 

24 hour 

0 S pi.. cE 

dANISH AEROTECH 
Danish Aerotech AJS 

Karup Air Base, P.O. Box 53, DK-7470 Karup, Denmark 
Tel: +'45 99 62 62 62 Fax: +45 99 62 63 64 Telex: 60262 datech dk 

A member company of the FLS Aerospace Group 
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Welcome to the 9th World Rally Flying Championship 
under the patronage of His Royal Highness Prince Henrik of Denmark 

Det er mig en glæde at byde velkommen til deltagerne 
i det 9. verdensmesterskab i Rally Flying, som Dansk 
Motorflyver Union er blevet betroet at arrangere og 
afvikle. 

I dag, hvor teknologien har overtaget mange 
funktioner, som før har beroet på menneskelig ind
sats, er det meget positivt at konstatere eksistensen 
af en sportsgren som Rally Flying, hvor den menne
skelige indsats stadigvæk er en meget afgørende 
faktor. 

Med den udvikling, som finder sted indenfor 
flyvningen, vil der være et stigende behov for dygtige 
piloter, ogjeg føler mig overbevist om, at Rally Flying 
bidrager til at styrke de menneskelige egenskaber, 
der er uundværlige for opfyldelse af de høje krav, vi 
i dag må stille til Flyvning af enhver art. 

Jeg vil derfor udtrykke håbet om, at Rally Flying må 
have fremgang og at de forestående verdensmester
skaber må bidrage hertil. 

Jeg ønsker alle et godt ophold i Herning. 

Henrik 
Prins af Danmark 

It is a pleasure to welcome alle participants to the 
9th World Championship in Rally Flying, which this 
year is arranged by the motor flying organisation in 
Denmark. 

Today, where technology has taken over most func
tions which have previously depended on human 
effort, it is very positive to note the existence of a 
sport such as Rally Flying, where the human factor 
is the utmost importance. 

With the current development within aviation there 
will be a growing need for skilful pilots and I feel 
convinced that Rally Flying will contribute to the 
strengthening of the human qualities which are in
dispensable in order to meet the high safety dem
dands we must make for all kinds of aviation. 

Therefore it is my hope that Rally Flying will make 
progress and that the forthcoming World Champi
onship may constribute to such a progress. 

I wish you a plesant stay in Herning. 

Henrik 
Prince of Denmark 

INDHOLD/CONTENTS 
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Velkommen til Herning 
På byens vegne er det mig en stor 
glæde at byde velkommen til Herning 
i forbindelse med 
det 9. verdensmesterskab i rallyflyv
ning. 
Godt nok kan vi hvert år byde 
velkommen til omkring 800. 000 
gæster fra nær og fjern i forbindelse 
med arrangementer i bl.a. vort Messe
center og Kongrescenter, men det 
hører absolut til sjældenhederne, at 
vi kan byde velkommen til deltagere 
fra 20 nationer, der skal kappes om 
et verdensmesterskab. 
Det er så meget mere ærefuldt, når vi 
tager i betragtning, at det er første gang, at dette 
mesterskab afvikles i dansk luftrum, samtidig med 
at det er første gang overhovedet, at det samme land 
har arrangeret et VM i både præcisionsflyvning og 
rallyflyvning. 
Med vor flyveplads - Skinderholm - som udgangs
punkt vil deltagerne få masser af frisk luft under 
vingerne, og - trods koncentrationen - håber vi også, 
at der bliver mulighed for at få et godt indtryk af 
Midtjyllands smukke og afvekslende natur med 
skove, søer, dyrkede marker, fredede områder og 
tvende have. 
Alle muligheder er til stede for et vellykket stævne, 
ogjegvil derfor udtrykke ønsket om, at såvel deltagere 
som ledsagere og arrangører må få nogle begiven
hedsrige dage i og over hedens hovedstad, og at I vil 
opleve, at det er her, at trådene knyttes. 

~h~-~ 
Hilmar Sølund 

Borgmester 

Welcome to Herning 
On behalf of the city it is my pleasure 
to welcome you to Herning for the 
ninth World Championship in Rally 
Flying. 
Although it is true that each year we 
welcome 800,000 guests flom all over 
the world to Herning in cannection 
with various arrangements held at our 
Exhibition Halls and our Conference 
Centre, for example, il is very seldom 
that we have the opportunity of wel
coming competitors from twenty na
tions who are to compete for a World 
Championship. 
It is an even greater honour for us, as 

this is the first time that this World Championship is 
to be decided in danish air space and the very f irst 
time the same country has hosted the World Cham
pionships in both Precision Flying and Rally Flying. 
With our airfield - Skinderholm - as a starting point, 
the competitors will find plenty ofwind beneat tlneir 
wings, and - in spite ofthe concentration required of 
them -we hope that theywill also have the opportu
nityto enjoyMid-Jutland's beautiful and varied land
scape, with its woods, lakes, cultivated fields, na
ture reserves and two seas. 
All conditions necessary for a successfull meeting 
have been met, and I would therefore like to express 
mywish that the competitors, as well as lheir friends 
and the organisers, will have an eventful lime on 
and above the heads of Jutland, and t.hat il will be 
here that bonds are formed . 

~h~-~ 
Hilmar Sølund 

Mayor 

GAC President's greetings 
On behalf of the Federation Aeronautique Internationale and the General 
Aviation Commission, I am honored to warmlywelcome all who are participat
ing here at the 9th World Air Rally Championship, to those who are langtime 
rally pilots, to those competing here for the first time, and to those who come 
as supporters, friends and spectators. 
Our appriciation and thanks must go to the Danish Private Pilots Association, 
to Competition Director Vagn Jensen, to the officials of our host city of Herning, 
to the danish aviation authorities, and particularly to the enthusiastic group 
ofvolunteers who have given their energies and support to make this champi
onship a reality. 
While this event follows in the footsteps of many sccessful world rally cham
pionships, it also includes new evidence of GAC growth and progress: our ftrst 

full sponsorship - from Air BP, whom we specially salute; and our first test of the global GPS system, 
used here in Herning to record and score pilot performance. 
It is time to begin sporting competition amid good fellowship, and also time to build fine memories to 
take with us when we return to our homes. 
Ours is the wonderful world of aviation and air sport. Tue sky's the limit! 
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KONGELIG DANSK 
AEROKLUB 

På Kongelig Dansk Aeroklubs vegne er det mig en 
stor glæde at kunne byde velkommen 
til VM i Rallyflyvning i Danmark. Uanset et lands 
størrelse vil det altid være attraktivt 
for en nation at være vært for et verdensmesterskab. 
For Kongelig Dansk Aeroklub er det en kærkommen 
lejlighed til at skabe opmærksomhed omkring luft
sporten. Et forhold, der er af stor betydning for Konge
lig Dansk Aeroklub ikke blot nationalt, men også 
internationalt. 
Selv om vort land ikke er af stor udstrakning, føler 
jeg mig overbevist om, at deltagerne i dette års VM i 
Rallyflyvning stilles overfor konkurrencemæssige ud
fordringer, der gør det sportsligt nteressant at deltage. 
Udover det sportslige element i en international kon
kurrence, udgør samværet med konkurrencedelta
gere og officials en vigtig del af en sådan konkurrence, 
idet den giver rammen for at skabe og udbygge inter
naltionale kontakter. Hermed er et vigtigt formål op
fyldt: at skabe mulighed for at knytte venskaber på 
tværs aflandegrænser og politiske holdninger. Der 
fmdes næppe bedre metoder end sportsaktiviteter til 
at befordre international forståelse og kendskab til 
andres levevilkår. 
Vi vil anstrenge os for at aivikle VM på en måde, der 
gør at I får lyst til at besøge os igen. 
Jeg håber at I må befinde jer godt og at I samtidig får 
mulighed for at se lidt af den skønne danske natur. 

Hilsen fra 
stævnelederen 

Aksel C. Nielsen 

Danmark har en lang tradition for rally
flyvning. For 26 år siden startede Kongelig 
Dansk Aeroklub og Anthon Berg A/S det 
internationale Anthon Berg Air Rally. Det 
videreføres i dag af Air BP A/S og samler 
hvert år mange piloter fra ind- og udland. 
Det er derfor en stor ære og glæde, at Dan
mark har fået lov til at afvikle det 9. Ver
densmesterskab i Rallyflyvning. 
Fra Dansk Motorflyver Union og Herning 
Motorflyveklubs side er der lavet et stort 
arbejde for at verdensmesterskabet skal 
leve op til høj international standard. 
Vi håber, at alle deltagere, piloter, jury, dommere og 
ledsagere må få gode minder med hjem fra Herning. 
Velkommen til Herning. 

VagnJensen 
Stævneleder 
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Greetings from the 
President of the Royal 
Danish Aeroclub 
On behalf of the Royal Danish Aeroclub it is with great 
pleasure that I welcome all the participants to the 9th 
World Rally Flying Championships in Denmark. 
Regardless of the size of a country it is always attrac
tive for any nation to host a world championship. 
The Royal Danish Aeroclub welcomes this opportu
nity to draw the attention to the airsport, which is of 
great importance to the Royal Danish Aeroclub not 
only nationally but also internationally. 
Even though our country is small in size, I feel con
vinced that the participants in this years World Rally 
Flying Championships will have sufficient compe
tetive challange, to make participations worthwhile 
from a sporting point of view. 
Appart from the actual sports in an internaltional 
competition, the social activities between all the 
participants and officials forms an impartant part of 
such a competition as it provides for the possibilities 
of developing internaltional contacts, thus fullfilling 
an important goal: to create international connec
tions across boarders without political prejudice. 
Toere is hardly a better method than sports activi
ties to promote international understanding and 
knowledge of others way of life. 
We will do our utmost to organize and run this world 
championships in such a way that you will wish to 
visit us again. 
It is my sincere hope that you will feel at home and 
that you also will get an opportunity to see a little of 
our beautifull danish countryside. 

Aksel C. Nielsen 

Greeting,; from the 
competition director 

Denmark has a lang tradition fra rally
flying. 26 years ago Royal DanishAeroclub 
and Anthon Berg A/S started the interna
tional Anthon Berg Air Rally. It is now con
tinued by Air BP and gathers every year a 
lot of people from at home and abroad. It 
is therefore a great honour and pleasure 
that Denmark is allowed to organize the 
9th World Rally Championship 1995 in 
Herning. Danish Private Pilots association 
and Herning Flyingclub have done a lot of 
work so that the championship can con

tinue the high international standard. 
I hope that all participants, pilots, navigators, jury, 
judges and supporters may have same good memo
ries with you home from Herning. 
Welcome to Herning. 

Vagn Jensen 
Competition director 



AIR BP 

WE FUEL THE 9TH WORLD 
RALLY FLYING CHAMPIONSHIPS 

AND OVER 1000 LOCATIONS 
TffROUGffOUT THE WORLD. 

HERNING AIRPORT 

0 AIR BP AVGAS 100 LL. AERO Oll. 

~ AIR BP AVGAS 100 JET A-1. AERO Oll. 

* Custom Airfield. 

BP AVIATION A/S 
Øresundsvej 152, 2300 Copenhagen S. Denmark 
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Danish Aerotech 
- en spændende virksomhed 

På mange måder er Danish Aerotech, der er 
beliggende på Flyvestation Karup, en spændende 
virksomhed. 
Det er således den første civile virksomhed, der har 
haft succes med at starte et rent kommercielt 
foretagende på nedlagt militært område. Lokaler og 
bygninger er lejet af Forsvarets Bygningstjenste på 
helt kommercielle vilkår. 
Samtidig er det første gang, den danske stat er gået 
ind som minoritetsaktionær i et foretagende. De 
øvrige aktionærer i foretagendet er Lockheed Fort 
Worth Company, Per Udsen Co. Aircraft Industry A/ 
S samt FLS Industries A/S, som har aktiemajoriteten. 
Det krævede naturligvis grønt lys fra Folketinget at 
kunne oprette en civil virksomhed på nedlagt militært 
område, men ingen er i dag i tvivl om, at det har 
været en gevinst for egnen. 
Da virksomheden startede den 1. oktober 1992 var 
det med 52 medarbejdere, mens den i dag beskæftiger 
165. Det vil sige, at man har mere end genskabt de 
arbejdspladser, der forsvandt i forbindelse med 
nedskæringerne på Flyvestation Karup og udfas
ningen afDraken-flyene. Det var disse nedskæringer, 
som var baggrunden for etableringen af Danish 
Aerotech. 
Som en del afFLSAerospace gruppen, der er Europas 
førende uafhængige flyvedligeholdelesorganisation, 
har Danish Aerotech mulighed for at yde totalservice 
på både militære og civile fly, flykomponenter og 
hjælpeudstyr. Til industrien yder man højteknologisk 
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vakuum lodning, specialsvejsning samt keramisk 
coating. 
Virksomheden koncentrerer sig ikke kun om fly, men 
har bl.a. også indgået kontrakt med forsvaret om 
vedligeholdelse af militære køretøjer. 
Danish Aerotech er opdelt i tre divisioner: Aviation 
Services, Workshops og kalibrering. 
Inden for Aviation Services klarer virksomheden 
vedligeholdelse, eftersyn og reparationer samt 
modernisering af civile og militære fly. Det samme 
gælder diverse flykomponenter og flyrelateret udstyr. 
Workshops-delen består af en lang række special
værksteder, hvor man bl.a. modificerer missiludstyr 
og fremstiller varmevekslere til F-16 samt tilbyder 
en bred vifte af serviceydelser, til såvel forsvaret 
som industrien. 
Inden for kalibrering har Danish Aerotech et af 
landets mest moderne mekaniske og elektroniske 
laboratorier, der tilbyder kalibrering af måleudstyr 
til den civile industri samt til forsvaret. 
Der er indtil nu investeret 12-14 millioner kr. i 
ombygning af værksteder, indkøb af udstyr m.v. 
Allerede fra første regnskabsår har Danish Aerotech 
haft overskud. Det første år var overskuddet dog ret 
beskedent - 134.000 kr. - mens der i regnskabsåret 
1994 var et realiseret overskud på 1,3 millioner. 
Omsætningen er næsten fordoblet siden starten -
fra 41 millioner kr. i 1993 til en budgetteret 
omsætning i 1995 på 75 millioner kr., som man ser 
ud til at nå. 



Kongelig Dansk 
Aeroklub 

Royal Danish 
Aeroclub 

Kongelig DanskAeroklub (KDA) er paraplyorganisa
tion for størsteparten af de danske spo1fH11.d 
inden for en lang række luftsportsgrene, n:e -~ 
motorflyvere, svæveflyvere, -faldskærmssprltl~F 

Kongelig Dansk Aeroklub (Royal Danish Aeroclub, 
),i the parent organization for the greater part 

anish men and women active in a wide range 
porting events such as motorflying, gliding, 

-=""""'"r-huting and aeromodelling organized in sepa-modelflyvere med egne unloner. 

;smal secretariat dealing with caretaking 
r the . m11e'rs and handling inquenes from the 
ublic. RDA is also the supporter af a serviceagency 
ealin in publication af handbooks about flying 

of5 es and supplying other types af flying assessones 
such as charts, rulers, computers, logbooks and fly
ing suits. 

En god placering 

De bestemmer selv, hvor stor indkomsten skal være, den 
dag De skal til at nyde fritiden på fuld tid. Og jo før De 

kommer i gang med at spare op, desto mindre skal der til for 
at få en god økonomi, når De går på pension. En pensions
opsparing kan trækkes fra'i skat, og samtidig kan De sikre 
Dem økonomisk mod tab af erhvervsevne, mens De sparer 
op. Kom ind og få flere fakta om pensionsopsparing. 

· ~ •":!'"\ 
0:..'5'1 !.\ 

~ DEN DANSKE BANK 

8 



Hvorfor bør man deltage 
i flyvekonkurrencer? 
De fleste siger vel for at prøve på at vinde, og det er 
rigtigt. Man skal prøve på at vinde, men at vinde er 
slet ikke det vigtigste. Tværtimod, jo ringere chance 
man har for at vinde, des mere ivng burde man være 
for at deltage. Jeg har nu i over 35 år deltaget i mange 
konkurrencer, rallies og stævner, tilsammen noget 
over 130, og haft utrolig megen glæde deraf. 

Primært har min kone og jeg truffet en masse 
mennesker af alle mulige nationaliteter, professioner 
og med vidt forskellige interesser. Mange er blevet 
gode venner for livet, andre mindes vi med glæde 
flere år efter. Men vor horisont er udvidet. 

Scenerierne både under selve flyvningen 
og samværet om aftenen særligt under 
fremmede himmelstrøg strækkende sig 
fra det nordlige Norge og Finland til 
Sicilien og Indien i syd, har altid været 
helt uforglemmelig og næsten altid 
ubesknveligt smukt. 

Noget af det vigtigste ved at deltage , er de flyve
mæssige erfaringer, man høster. Man lærer at bære 
sig fornuftigt ad og tænke sig om. Jeg har set to fatale 
ulykker, som udelukkende har skyldes, at de'pågæl
dende piloter kun tænkte på at vinde, men ikke 
tænkte sig om. En så ikke en højspændingsledning, 
og en anden skulle være så let som mulig, så der 
ikke var mere brændstof over et bjergngt terræn. Det 
er en ulykkelig måde at udslette både sig selv og sin 
familie på. Her længere mod nord har jeg heldigvis 
kun oplevet materiel skade, men også det forekommer 
mig både unødig og dumt. Det er aldng så vigtigt at 
vinde eller at vise sig, at sikkerheden bringes i fare. 
Ved deltagelse i rally og konkurrenceflyvning lærer 
de fleste heldigvis, at omtanke og ro er det 
allervigtigste. 

Det at vinde kan være sjovt, men det kan være noget 
af en belastning for familien. I hvert fald synes min 
kone ikke, det var morsomt at pudse 33 særlig 
uskønne sølvpokaler. Så engang, jeg var bortrejst, 
kørte skraldemanden med det hele. Siden har jeg 
omhyggeligt sørget for ikke at hjembringe flere 
pokaler, og har levet i et lykkeligt ægteskab siden, og 
vi har begge glædet os over at deltage i flere rallies 
med konkurrencer. 

Morale: Deltag i rally og konkurrencer, lær noget, 
bliv vis og betænksom, nyd det og lad være med at 
belaste familien med sølvtøj. 
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Why take part in flying 
competitions? 
Most pilots, I guess, would say to win, and that is 
true. You should try to win, but to win is not the 
most important. On the contrary, the less chance 
you have to win the more anxious you ought to be to 
participate. 
I have for more than 35 years taken part in many 
different competitions and rallies, about 130, which 
has given me great pleasure. 
Pnmarily my wife and I have met a lot of people from 
all nations, with different professions and with quite 
different interests. 
Many ofthose have become our fnends for life, oth
ers we remember with joy years after. Our horizon 
has widened. 

The scenery while flying and our 
feilowships in the evenings, especially 
abroad, from Norway and Finland in 
North to Sicily and India in South, has 
allways been unforgetable and very 
beautiful. Same of the most impor-
tant by participating is the nying skills 

and expienences you get. You learn how to aet sen
sible and to consider things. I have seen two un
lucky accidents, which exclusively have been caused 
by pilots only thinking of winning without consider
ing. One did not discover a highvoltage line, and 
another would be as light as possible, and so he ran 
out of fuel over a mountainous area. That is a tragic 
way of destroying oneself and one's family. Here far
ther north I fortunately only have experienced 
matenal damage, but also this occurs to be both 
needless and foolish. It is never so important to win 
and to show off that safety is endangered. By partici
pating in rallies and flying competitions most pilots 
fortunately leam that consideration and calm is the 
most important. 

Winning can be fun, but it can be quite a strain on 
the family. Anyhow my wife does not find it amusing 
to polish 33 terrible silver cups. Once I was away, 
the garbage man drove off with all of them. 
Ever since I have carefully taken care not to bring 
home same silver cups, and ever since I have been 
happy in my marriage, and both of us have been 
pleased with participating in more rallies and com
petitions. 

Moral: Participate in rallies and compeutions, leam 
something, get wise and considerate, enjoy it and 
dot not ever strain the family with silver. 

Per V. Bruel 
Competition pilot and FAI Vice-President 



/uMu_ 
DMU Bestyrelse/ Members of the Board 

Dagmar Theilgaard .... Chariman 
Per Toft ..................... Deputy-chairman 
Vagn Jensen .............. Treasurer 
Carl Erik Mikkelsen ... Secretary 
H. Vagn Hansen .... .... board member 
Mogens Thaagaard .... board member 
Erry Knudsen ..... ....... board member 

Dansk Motorflyver 
Union 
DMU er tilsluttet Kongelig Dansk Aeroklub. 

DMU er en sammenslutning af 42 motorflyveklubber 
over hele landet med tilsammen over 1500 
medlemmer. 

DMU's formål er at 
• fremme motorflyvningen i Danmark 
• virke for flyvesikkerheden gennem forbedrede 

uddannelsesmetoder 
forhandle med myndighederne vedrørende regler 
og bestemmelser 

På det åirlige repræsentantskabsmøde aflægges 
beretning og bestyrelse vaelges. 
DMU afholder hvert år regionale og danske 
mesterskaber i præcisionsflyvning. 
Danskere har deltaget i Nordisk Mesterskab siden 
1938 og i de fleste verdensmesterskaber . 

• 
I 
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Danish Private Pilot 
Association 
DMU is the Powered Flying section ofthe Royal Dan
ish Aeroclub. 

DMU is an association of 42 danish flying clubs with 
more than 1500 members. 

The purpose ofDMU is 
· to promote flying - pnvate or business 
• to improve flight safety through better educat.ion 
methods 
• to work with the authonties in aviation matters 

Once a year an Annual Report is given the repre
sentatives and the Board is elected. 
DMU organizes regional and national championships 
every year. Danes have taken place in the Nordic 
Championships since 1938 and on most World 
Championships. 

an 
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Greetings from the President of the 
International Jury 
Fifteen years have passed since I took part in my first World Rally Flying Champion
ships in Gerrnany. My partner in that event lost his life in bad weather four years 
later, while positioning to take part in the 4th WRFC in Italy. I have lost other friends to this wonderful yet 
very unforgiving passion we know as flying. Yet I am convinced that the sport of Rally Flying makes us all 
better aviators and therefore safer pilots. I know my departed friends shared that same view but were unable 
to beat that spectre that haunts us. 
The safety record of the World Rally Flying Championships is a good ane. Let us work together to maintain 
that record. By our professionalism we can hopefully stay ane step ahead. 
I wish all competitors a fair competition and all officials the wisdom and dilligence to provide them with ane. 
Let us remember Herning as the championship where sportmanship prevailed over individual pride, where 
national esteem meant doing your hest for your country and your team and where sport aviation advanced 
ane step further through your participation. 

Colin Jordaan 

Colin Jordaan 
President of the International Jury 
Occupation B7 4 7 Senior First Officer with South Africa Airways 

Flying Expirence 
Flying Licence 
Competition experience 

Manager Strategic Planning SAA 
9000 hours 
ATPL 
Competed in 3 World Rally Flying Championships 
Competed in 4 World Precision Flying Championships 
Competition Director 7th WRFC 
Jury Member 8th WRFC 
Chief Judge 1st European Rally Flying Championships 

Holder of the FAI Sports Medal Award (awarded 1991) 

Vi deltager ikke i rallyflyvning, ••• 
We don't take part In rally flylng, but even 

..:...== ~:_ ~~m~:== -~. . ;- - . ,1- ;.c 

0 ••• 

I Statens"Luftf~rtsv~~en·s kalibreringsfly, OY
IVA, prøveflyver flere gange årligt de omkring 
160 jordbaserede landings- og navigations
hjælpemidler i Danmark og på Færøerne, der 
er med til at gøre flyvning både sikker og 
præcis. 

The Civil· Aviation Administration·s calibra
tion aircraft, OY-IVA, test flies several times 
each year the approximately 160 land based 
landing and navigational aids in Denmark 
and the Faroe Islands that help to make flying 
both safe and precise. 

Statens Luftfartsvæsen 
Civil Aviation Administration - Denmark 
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Competition 
Management 

Competition Director Vagn Jensen 

Route Planning Director Olaf Skov 

Route Planning Assistant Finn Brinch 

Chief local judge 

Technical Manager 

Aircra.ft Hire 

Public Relation 

Sponsorships 

Accomodation 

Social Programme 

Airport Management 

Airfield Preparation 

Refuelling 

Aircra.ft Maintenance 

Carl Erik Mikkelsen 

Mogens Thaagaard 

Mogens Thaagaard 

Per Toft 

Hans Jørn Christensen 

Knud Larsen 

H. Vagn Hansen 

Elo Jensen 

Elo Jensen 

Torben Hansen 

AlexHansen 

AirBP 

Finn Skov 

Det handler 
om at 
være TRYG 

Tal Flyforsikring, Loss of licens, 
Hangarforsikring og Erhvervs
forsikring med Hans J øm Christensen 
Exam. assurandør/Fly-forsikring. 

Tryg Service Center, Skelagervej 1C, 9000 Aalborg 
Tlf.9818 2711. Fax. 9818 0410 

Privat tlf. 98 37 30 22. Mobil tlf. 40 27 30 22 
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International Jury 
Colin Fred J ordaan 
South Africa 
President of the Jury 

Gerold Detter 
Austria 

Member of the Jury 

Jiri Dodal 
Czech Republic 
Member of the Jury 

International Chief 
Judge 
Ottar Teigland 
Norway 
Profession: Engineer 
PPL with instrument rating. 
Has been involved in com
petition flying, national and 
international for nearly 20 
years. 

International Judges 
Frantisek Zelezny. Czech Republic 

J. Schwartz. France 

Dieter Stephan, Germany 

Edward Popiolek, Poland 

Judge Observers 
Klaus Appenzeller, Austria 

Johan Swart. South Africa 

l 
l 
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9th World Rally Flying Cha.Dlpionships 
Program/Schedule 

The schedule for the competition is as follows: 

17. - 22. July 1995 Training and practice week 

Sunday 23rd Final arrival of the competing crews and registration General briefing. 
Welcome party. 

Monday 

Tuesday 

Wednesday 

Thursday 

Friday 

24th 

25th 

26th 

27th 

28th 

Navigational test flight. Opening ceremony. 

First navigational flight. 

Second navigational flight. 

Third navigational flight. 

Reserve day. 

Saturday 

Sunday 

29th 

30th 

Reserve day. Closing banquette and winners award. 

Departures. 

ER DU OG DIT 

FLY GODT 

FORSIKRET? 

I Baltica kan vi ikke alene forsikre 

dit fly, men også tilbyde en forsik

ring, der dækker piloten, passage

rerne og bagagen samt personer og 

ting uden for flyet 

Baltica sidder inde med stor eks

pertise på flyforsikringsområdet 

KLAUSDALSBROVEJ 60 I 
2750 BALLERUP 
TLF. 44 68 68 44, LOK. 5482 

Vi forsikrer alle flytyper, fra Airbus 

til Cessna og andre to- og enmoto

rers fly samt helikoptere. 

Hertil kommer svævefly, ultra

light, hangglider, model.fly og bal

loner, ligesom vi naturligvis også 

forsikrer faldskærmsudspringere. 
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Baltica's juridiske og tekniske eks

perter står altid til din rådighed, og 

vores deltagelse i Nordisk Flyfor

sikringsgruppe sikrer, at du får en 

helt uvildig skadebehandling, hvis 

uheldet skulle være ude. 

Ring til os og hør mere! 

BALTICA 
INDUSTRI ffi 
Det totale sllatngskoncept ti erhvervslivet 



World Rally Flying 
Championships 
1978 Coventry, England 1. Germany 

2. Poland 
3. Austria 

1980 Aschaffenburg, Germany 1. Poland 
2. Germany 
3. Austria 

1982 Italy, World Cup 

1984 Parma, Italy 1. Italy 
2. Poland 
3. Germany 

1986 Castellon, Spain 1. Poland 
2. Germany 
3. Spain 

1988 Northhampton, England 1. Poland 
2. England 
3. Germany 

1991 Stellenbosch, South Africa 1. Poland 
2. South Africa 
3. England 

1993 Chillian, Chile 1. Poland 

Aims for Rally Flying 
The sport of Rally Flying is aimed at improved fun
damental flying skills to enable a team (Rally Crew) 
to navigate and handle their aircraft under basic 
VFR conditions as indepenent of technical systems 
as possible. Tlms Rally Flying enhances flying safety. 

This overall aim for Rally Flying is achieved by: 

- emphasising the ability to navigate by given route 
instructions using basic equipment 

- emphasising the ability to follow a precise track 
while adhering closely to a timing test 
(punctuality test) 

- emphasising the ability to perform realistic obser
vation task while navigating the aircraft on a 

timing test (observation test) 

- emphasising the ability to handle the aircraft on 
short and narrow landing strips (landing test) 

- thereby demonstrating the team's ability to per
form accurately and safely 

2. Czech Republic 
3. Slovenia 

Så kom den endelig .... 
0 

lcom IC-A3 
lcom's nye udspil indenfor fly-kommunikation 

Pris kun 
3695,- excl. moms 

FREDERIKSHAVNSVEJ 74 
DK-9800 HJØRRING 

Radioen er godkendt af Telestyrelsen 

Stort letlæselig LC Display, ogsll fra skæve vinkler og i modlys 

Scanningsfunktioner til alle hukommelser og frekvensomrllder 

Hele 5 watt (PEP) udgangseffekt 

Størrelsen er kun 57 • 153 • 35 mm, vægt kun 465 gram. 

760 kanaler, 50 hukommelser med notefunktion 

Leveres med ant., bælteclips, lader og akkumulator 

Ring efter brochure på din nye 
IC-A3 med det store tilbehørsprogram 

NO RAD ___ TL_F: 9_8_90_99_99 

FAX: 98 90 99 88 
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to your Hest Western 
llotel Eyde 

• • 
Hotel EYDE 
Torvet 1, DK-7 400 Herning 

Phone (45) 97 22 18 00 - Fax (45) 97 21 Ol 65 



THETEAMS 
AUSTRIA 

Paul Szameitat, pilot 
Profession: Engineer 
Flying HB23 OE-9263 
participated in rally flying in Chile 
'93 and Austria '94 

Siegfried Schreibmayr, navigator 
Profession: Electrician 
400 hours 

Hubert Huber, pilot 
Profession: Chart. accountant 
Flying Cessna 182 OE-DNB 
Rally flying since 1980. 3 times 
Austrian champ., 
Stellenbosch '91, Chile '93, Aust:ria '94. 
Precision flying Denmark '89, Argen
tina '90, Hungary '93 

Johannes Cserveny, navigator 
Profession: Airline pilot (Airbus 310) 
participating in national rallies since 
'83 and in same championships as 
Hubert Huber 

Johann Gutmann, pilot 
Profession: Teacher 
Flying Cessna 152 OE-CI.A 
participating in european and world 
championships since '87 
1st place landing Karlovy Vary '94 
(precision flying) 

Christian Landerl, navigator 
Profession: Technician 
pilot since 1981 participating in one 
world championship and one 
european championship 

Helmut Kem, pilot and team manager 
Profession: Lawyer 
Flying Cessna 182 OE-KEH 
8 times austrian champion rally- and 
precision flying member of austrian 
rally /precision flying team since '86 
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Gerhard Zawadil, navigator 
Profession: Engineer 
Member of austrian rally flying team 
since '93 

Otto Bauer, pilot 
Profession: Merchant 
Flying Cessna 152 OE-CMI 

Johann Zotsch, navigator 
Profession: construction engineer 
twice national champion rally flying 

BRAZIL 

Flavio Oliva, pilot 
Fernando Laybauer, navigator 

Thomas Milka, pilot 
Carlos Napolitano, navigator 

Pedro Scorza, pilot 
Luis Galbetti, navigator 

CZECH REPUBLIC 

Antonin Paris, Team Manager 
Profession: trainer 
41 years in aviation 
trainer of Czech National precision fly
ing and rally team 

Milan Paris, pilot 
Profession: businessman 
Flying Cessna 152 OK-IKH 

I 

I 
i 

l 
1 
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Petr Opat, navigator 
Profession: official 

Jiri Jakes, pilot 
Profession: pilot 
Flying Cessna 172 OK-LKM 

Lubomir Stovicek, navigator 
Profession: official 

Frantisek Cihlar, pilot 
Profession: pilot 
Flying Cessna 152 OK-IKC 

Petr Touzirnsky, navigator 
Profession: pilot 

Milos Fiala, pilot 
Profession: Airline pilot 
Flying Zlin Z-43 OK-FOH 

Martin Hrivna, navigator 
Profession: official 

Czech reserve crew: 
Miroslav Krejci, pilot 
Profession: officer 

Vladimir Jirka, navigator 
Profession: pilot 

DENMARK 
Hans Birkholm, pilot 
Profession: Airline pilot 
Flying Cessna 1 72 OY-AZM 
Danish champion precision flying sev
eral times. Participating in several 
world precision flying 
championship. 

17 

Kjeld Lunderskov, navigatør 
Profession: Sales man 
participating in precision flying and 
rally flying for several years 

Lago Laumark-Møller, pilot 
Profession: Glazier 
Flying MS Rally OY-DTS 
Participating in several rally and pre
cision flying championships. 

Johannes Slot, navigator 
Profession: Fuel station manager 
Participation in several rally and pre
cision flying championships 

Dagmar Theilgaard, pilot 
Profession: Medical Secretary 
Flying Cessna 152 OY-BLI 
Chairman of Danish Private Pilots 
Association, who is organizing this 
championships 
Loves Wagner operas and cooking. 

Kurt Uhre Larsen, navigator 
Profession: area manager 
PPL with 215 hours of flying 
also enjoys sport and vacations 

FRANCE 
Leseur, Team Manager 

6 pilot/navigators 

GERMANY 
Heinrich Linkogel, Team Manager 
Profession: retired airforce pilot, 
Flight instructor motor and glider a/ c 

Horst Hutschenreiter, pilot 
Profession: Technician 
Flying Cessna a/ c 
Rally flying since '83, first wordl cham
pionship '91 



Call on Facet for clear solutions 
Keep your JET Al in Al condition with FACET 
filter/water separators , prefilters, clay filter vessels 
and cartridges. 

Facet filter/water separators - updated to 
comply with the latest civil and military 
specification (API 1581, MIL F 8901 and DEF 49/3) 
FACET filter water separators provide clean dry 
fuel in airport and refinery installations worldwide. 

Facet water absorbent monitors - remove 
solids and water from aviation fuels in full 
compliance with the latest lnstitute of Petroleum 
specifications. 

Facet prefilters - used upstream of a filter 
water separator the FACET prefilter will extend the 
life of coalescer and separator cartridges and 
significantly reduce overall filtration and separation 
costs. 

Facet clay filters - using a process of 
preferential ionic absorption FACET clay filters will Whatever your problem in filtration and separation 
clean up your fuel. Use FACET clay filters in call on Facet - we are ready to help. 
multiproduct pipeline installations and wherever 
surfactant laden or discoloured fuel is a problem. 

Facet cartridges - manufactured to the 
highest specifications, FACET coalescer, 
separator, micro-filter clay and water absorbent 
cartridges are readily available to keep your 
equipment on stream at all times. 

•~•> Facet •!•> International 

CAN Facet Conada. A Div. of Facet International. Ine., 80 Golden Drive, Coquittam. BC, Canada V3K 6Tl 
Telephone: (604) 945-9955; Telefax: (604) 464-6414 

CAN Facet Conada, A Div. of Facet International. Ine., 1180 Lokeshore Rd. East, Mississauga. Ontario, Canada L5E 3B7 
Telephone: (905) 891-2200; Telefax: (905) 274-8489 

D Facet Deutschland GmbH .. St. Huberter StraBe 21, D-47906 Kempen l. Germany 
Telephone: (02152) Sa.-Nr. 519925; Telefax: (02152) 519920; Telex: 172152320; Teletex: 2152320 

E Facet lberica. S.A., Apdo (P.O. Box) 940, 15080-La Coruna, Spain 
Telephone: (081) 601400; Telefax: (081) 6010'Xl 

F Facet France S.A.R.L, 22 Avenue des Nations, 95972 Roissy Cdg Cedex, France 
Telephone: (l) 48.63.80.81; Telex: 233645; Telefax: (l) 48.63.20.83 

GB Facet Industriel U.K. Ltd., Treforest lndustrial Estate, Pontypridd, Mid Glamorgan CF37 SYL Great Britain 
Telephone: (01443) 844141; Telex: 497332; Telefax: (01443) 844282 

Facet ltaliana S.p.A., Via Quarto l 0, l 0042 Nichelino, Torino, ltaly 
Telephone: (011) 6271818; Telex: 220357; Telefax: (011) 6809870 

NL Facet Industriel B.V., Draaibrugweg 10. 1332 AD Almere, The Nether1ands 
Telephone: (03653) 20004; Telefax: (03653) 21640 

SIN Facet International, Ine., 112-A Killiney Road. Tai Wah Building, Singapore 0923 
Telephone: (65) 733-2320; Telefax: (65) 733.{)86() 

UAE Facet Industriel, U.K. Ltd., P.O. Box 93, Dubai U.AE 
Telephone: (04) 821183; Telefax: (04) 821898 

USA Facet International, Ine., 9910 E. 56th st. No., Tulsa, OK 74117-401 l U.S.A 
Telephone: 1-(800) 223-9910 / (918) 272--8700; Telefax: (918) 272--8787 

USA Facet International, Ine., 50 Lawlins Park South, Suite 212, Wyckoff. NJ 07481 U.S.A 
Telephone: (201) 848--8700; Telefax: (201) 848-1681 

USA Facet International, Ine., 10921 Reed Hartman Highway, Suite 323, Cincinnati, OH 45242 U.S.A 
Telephone: (513) 791-2380; Telefax: (513) 791-7284 

USA Facet International, Ine., 9153 Eik Grove Boulevard, Eik Grove, CA 95624 U.S.A. 
Telephone: (916) 686--8974; Telefax: (916) 686--8976 



Burkhard Ryska, navigator 
Profession: Dentist 
power and glider flying since '86, par
ticipating in world championships 
South Africa '91, Chile '93 and euro
pean championships '94 

Reinhard Ruck, pilot 
Profession: Teacher 
Flying Cessna 152 D-EIYF 
glider and motorflying, since '79 in the 
German national team 

Manfred Meyer, navigator 
Profession: Dentist 
Rallly flying since '76 

Helmut Bader, pilot 
Profession: Airline pilot 
Flying Cessna 152 D-EFDN 

Gerhard Sprang, navigator 
Profession: Manager 

Roland Husemann, pilot 
Profession: Engineer 
Flying Rallye MS-885 D-ENJZ 
8 world championships, world cham
pion '78 in Coventry 

Florian Kappler, navigator 
Profession: student 
private licence '93 

LUXEMBOURG 

H. Baggendorff, pilot 
Profession: Economist 
Flying GR 15 LX-AUE 
working with the EU-commission and 
flight instructor since '86 

Christophe Englebert, navigator 
Profession: civil engineer 
glider and motor flying 

Eugene Elsen, pilot 
Profession: Electrician 
Flying C305 (Ll9) LX-PAB 

Lucien Welbes, navigator 
Profession: commercant 
flying expirence: 150 hours 
Carol Albert Jene, pilot 
Profession: private employe 
Flying Bellanca 7ECA LX-AIL 
Flying expirience 2250 hours 

Eric Bosseler, navigator 
Profession: 
Flying expirience 450 hours 

POLAND 
Andrzej Osowski, Team Manager 
Profession: Instructor 
Team manager since '93, has organ
ized competitions in precision and 
rally flying since '84. International 
judge and jury member in '88 and 
'89 

Waclaw Nycz, pilot 
Profession: white collar worker 
Flying PZL-104 SP-AGZ 
competing in precision and rally 
flying since '77 
2nd in world rally championships 
'88 and 3rd in world rally champi
onships '86 

Jan Gruszecki, navigator 
Profession: custom-house officer 
competing in precision and rally 
flying since '85 
8th in world rally championships 
'93 Chile. 

W. Skalik, pilot 
Profession: Businessman 
Flying PZL-104 SP-AHI 
competing in rally and precision 
flying since '78 
World Champion in rally flying '88. 
2nd WRFC '91 South Africa. 2nd 
WRFC '93 Chile. 
3rd place european rally flying 
championships '94 Austria 



Ryszard Michalski, navigator 
Profession: Instructor 
competing in rally and preci
sion flying since '78 
World Champion in rally flying 
'88. 2nd WRFC '91 South 
Africa. 2nd WRFC '93 Chile. 
3rd place european rally flying 
championships '94 Austria 

Waclaw Wieczorek, pilot 
Profession: Airline pilot 
Flying PZL-104 SP-AHD 
competing in precision and 
rally flying since '80. 5th in 
WRFC '88 England, 3rd in 
WRFC 
'91 South Africa, 4th in WRFC 
'93 Chile and 1 st in European 
Rally Championships '94 
Austria. 

Dariusz Zaweocki, navigator 
Profession: Engineer 
competing in precision and 
rally flying since '91. First 
participation in world champi
onships. 

Janusz Darocha, pilot 
Profession: Technician, fire 
brigade 
Flying PZL-104 SP-AHM 
competing in precision and 
rally flying since '80. 
World Champion i Rally 1986, 
1991 and 1993. 

Zbigniew Chrzaszcz, navigator 
Profession: Engineer 
competing in precision and 
rally flying since '78. 
World Champion i Rally to
gether with Janusz Darocha 
1991 and 1993. 

Krzysztof Wieczorek, pilot 
Profession: Provider 
Flying PZL-104 SP-AHI 
competing in precision and 
rally since '80 
3rd in WRFC '91 South Africa 
4th in WRFC '93 Chile 
1st in European Rally Champi
onship '94 Austria 

Jerzy Markiewicz, navigator 
Profession: student 
competing i precision flying since 
'90. First participation i World 
Championships. 
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SOUTH AFRICA 

Deon van Eeden, Team Manager 
Profession: Hortoculturis 
competing in rally and precision 
flying since '89. Technical director 
for 7th WRFC in '91. 
International judge since '94. 

Barry de Groot, pilot 
Profession: retired 
rally and precision flying since '84. 
National Precision team in Karlovy 
Vary '94. 

Mruy de Klerk, navigator 
Profession: Account Director 
commercial licence with instrument 
rating, 250 hours. Started rally 
flying as navigator '91. 

Frak Echard, pilot 
Profession: Mechanical Engineer 
PPL and Microlight licence. Enjoys 
rally flying. 

Martin Hellberg, navigator 
Profession: Accountant 
started flying rallies in '92 and won 
the SA Natlonals with Frank Echard 
in '94. 

Nel Nellis, pilot 
Profession: Farmer 
started rally flying in '93. Also 
partake in Precision Flying and 
represented SA in 
Czech Republic during '94. 

Dirk Coetzee, navigator 
Profession: Valuer 
Won the State Presidents Air Race 
Handicap trophy in '90 with Nellis 
and started rally 
flying in '93. Also enjoy Gym. 

Dick Churley, pilot 
Profession: Mechanical Engineer 
Start rally flying during 1990. 
Member of the University 
Stellenbosch Flying Club. 
Sailing is another keen interest. 



Wally Nel, navigator 
Profession: Civil Engineer 
Fly mostly for pleasure and busi
ness. Started partake in rally flying 
four years ago. 

James Craven, pilot 
Profession: Stock Broker 
SA Rally Champion (with Jake 
Heese) for '91 and '95. Represented 
SA in three previous rally and one 
precision internationals. 

Jake Heese, navigator 
Profession: 
Won SA national rally champion
ships with James Craven in '91 and 
'95. Participant in the 7th WRFC 
South Africa. Approved as interna
tional judge for rally flying '94. 

UNITED KINGDOM 

4 teams 

pilot: 

McCormac 
Blois 
Evans 
Barnes 

navigator: 

McCormac 
Sarson 
Dufort 
? 

YUGOSLAVIA 

Ivan Popovic, pilot 
Profession: Air trafflc controller 
Commercial licence with instructor 
rating. 
Champion of Serbia in rally flying '94. 

Zdravko Luric, navigator 
Profession: Pilot 
Champion of Yugoslavia i precision 
flying '88. 

Milnoje Petrovic, pilot 
Profession: Electrical techician 
competitor in rally flying for 15 
years, champion of Serbia in rally 
flying in '89 and 
champion of Yugoslavia in rally 
flying in '94. 

Miodrag Zivkovic, navigator 
Profession: pilot 
champion ofYugoslavia in rally flying '94 

We regret other team informations 
were not received in time for publication. 
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Herning Motorflyve 
Klub 
Herning Motorflying Club was founded 31 years 
ago. Tue homeplace is EKHG, which is just north 
ofHeming. Tue club has approx. 100 members, 
of which about 30 are ultra light pilots. 
Tue most important function of the flying club is 
to create solidanty and socialisation between the 
members. That is done exampelwise by arrang
ing activities like celebrations, flying tours, edu
cation, club evenings, and so on. 

Herning Motorflying Club was very honoured 
when we last year were asked about being hosts 
for the 9th World Rally Flying Championship. 
Tue Motorflying Union is responsible for the com
petition, and we in the flying club serves you at 
the airfield. A lot of voluntarywork has ben done 
by the club members to make a good arrange
ment, and we do hope that you will enjoy the 
stay. 

Henning Andersen, President 
Herning Motorflyve Klub 

(o 
FIYSERVICE JAR-145 SLV 021 

Vedligeholdelse I Reparation I Overhaul af: 

*Fly *Flystruktur *lærredsfly * Træfly 
*Overhaul / Rep. af motorer og komponenter 

*Overhaul / Rep. af faste metal propeller 
*Aut. svejsning af flystruktur 

Herning Flyveplads• Tlf. 971415 01 • Fax 97 14 22 90 



Hans Jørn 
Christensen 
- TRYG Forsikring 

Sponsor på forsikring af 9. World Rally 
Flying Championships samt forsikring 
af gæstende fly. 
Examineret assurandør med speciale i 
flyforsikring, flyværkstedet og erhvervs
forsikring 
A-certi.ftkat med Instrumentbevis, 
ballonskippercertifikat 
Ansvarlig for kontakt til pressen 

:-

I 
( 
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Copenhagen Avionics 
Is Design ed for 

Costumer Satisfaction 
and Quality Service 

For 
24 hours AOG service 

Call +45 30322724 

Copenhagen Avionics 
Københavns Lufthavn Roskilde, 4000 Roskilde 

Telefon 46 19 11 11 . Fax 46 19 00 29 
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Dit flys bemalingfortæller 
hvem du er! 

Udstråler dit fly prestige eller 
det modsatte? 

Kontakt 
Danish Aircraft Painting 
vi udfører omhyggeligt 
og professionelt enhver 

oplakering af alle flytyper! 

FJ----ll~========== 
~rl~P~ 

Odense Lufthavn, 5270 Odense N, tlf. 65 95 55 35 

SPARTACUS 

SPARTACUS FINANSIERER MOTORFLY, 
SVÆVER.V, INSTRUMENTER OGTRANSPORTVOGN 

FÅ ET SKRÆDDERSYET TILBUD! 
Låneperiode op III 12 år! 

Altid konkurrencedygtig rente! 
Spartacus • landets førende finansieringsselskab • når det gælder lån tH fly. 

Ring til os • og lad os få an snak om dna finansieringsmulighader. 

KIRKETORVET . 7900 NYKØBING MORS . nF. 9772 5711 
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g ur success in the satellite co~ munications 

w global Capsat-M satellite telephone we 

you the very best prfrJ!lperformance 

et. To be on the safe side, we built in all 

~ ..... ......, .. standard features. And we even • 
included a small, but special treat: The remote antenna 

function, which allows you to s;,eak from shelter with 

your antenna up to 100 meters away from the transmitter 

and handset. To keep you warm . 
• 

• You've got seven or e1ght makes to choose from. Can any 

of them match this: Built-in fax modem and data modem 
• as standard features; triple 

IDs for fax modem, handset 

and extra telephone (make 

that quadruple - the data 

modem !fas its own ID, too); universal ae/de supply with 

operational power consumption just 80 watts - 8 watts on 

stan&-by; free-of-charge up-dating; 2 years factory 

warranty; 70 distributors in more than 50 countries? 

§hould we have settled for less? Would you? 

Thrane & Thrane 
We bring satellite communications down to earth . 

Thrane & Thrane A/S 
Tobaksvejen 23 • DK 2860 Søborg • Denmark 

Tel.+45 315641 11 • Fax.+45 31562140 
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GPS NYHED GPS 
GPS- Satellite 

Navigation 

Har alle GPS-45/95 faciliteterne. 
I samme størrelse som en mobilradio 

SALG . SERVICE . GARANTI 

AVIA RADI·o A/s 
Hangar 141 
Copenhagen Airport 
DK-2791 Dragør 

Phone: 32 45 08 00 
Telex 31321 
Fax 32 45 73 75 

(I 

~\\' 
~li 
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@v@JJæLTI:~~rmorm@ §l ~ •l1JJ@ 
GENERAL AVIATION HUSH KITS BY: 

"QUIETFLIGHT" SYSTEM GOMOLZIG 

Kære flyejer 
Ønsker du støjen nedsat på dit fly, 

venligst kontakt os på telefon 97 96 53 22 eller 
fax 97 96 53 02 for pris ind. montering. 
North-West Air Service A/S er i dag 
eneforhandler af ovennævnte system 

med godkendte ST-er. 

North-West Air Service A/S 
Thisted Airport . DK-7730, Hanstholm 
Tlf.: 97 96 53 22 . FAX: 97 96 53 02 

Flyforsikring 

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

~ aps 

FLYUDLEJNING 
AYF AA-1 IFR/GPS 
BSV C172 IFR 
RPJ C172 IFR 
BIU C172 IFR 
BRT PA28-181 IFR 
CJI PA28-181 IFR 
BLU PA28-181 IFR 
BEi C177RG IFR/GPS 
CRC C177RG IFR/GPS 
ENG PA32-SIX IFR 
ASJ BE95 IFR/TWIN 
Rabatordninger eller aftale. 

SKOLEFL YVNING 
A, B, I & Twin skoling samt PFT. 

Velkommen hos 
Danmarks stærke 
forsikringspartner. 

@dan 
Luftfartsafdelingen 

Gammel Kongevej 60 
1790 København V. 

Tlf.: 31 21 21 21 

PR. TACHO 495,-
PR. TACHO 625,-
PR. TACHO 625,-
PR. TACHO 625,-
PR. TACHO 790,-
PR. TACHO 790,-
PR. TACHO 790,-
PR. TACHO 845,-
PR. TACHO 845,-
PR. TACHO 1.190,-
PR. AIRB. 1.600,-

Vi er specialister i konvertering af udenlandske certifikater. 
Kom eller ring og få tilrettelagt din uddannelse til en fornuftig pris. 

A-CERTIFIKAT 
Vi kan nu tilbyde en virkel ig fordelagtig pris på A-certifikat: 
Cessna 172 - 999.25 incl. 25% moms pr, bloktime 
Prisen er under forudsætning af kontant afregning efter hver flyvning. 

Åbent alle dage mellem 08:00 & 19:00 

IKAROS FLY - ROSKILDE LUFTHAVN - 461910 10 
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Rubrikker 

Kort sagt 

I øvrigt 

Aktuelle fly 

Oscar Yankee 

Flykending 

Modelsiden 

Redaktion: 
Sankt Markus Alle 13,4, 1922 Frederiksberg C 
Telefon 31 35 45 00, Telefax 31 35 97 68 

Ansvarshavende redaktør: 
Hans Kofoed 

Abonnement og administration: 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Telefon 4619 08 11, Telefax46191316 

Abonnementspris: 324 kr. pr.år. 

Administration vedr. medlemmer af 
Flyvevåbnets Soldeterforenlng: 
Frank Jeppesen, Dehnsvej 8, 4700 Næstved 
Telefon 53 72 17 28 

Annoncer: 
Jakob Tornvig, Bredgade 27, 7160 Tørring 
Telefon 75 80 1 o 18, Telefax 75 80 13 21 

Produktion: 
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Slagelsetryk A/S, Rosengade 7C, 4200 Slagelse 
Telefon 53 53 00 11, Telefax 58 50 01 63 

Distribueret oplag ifølge Dansk Oplagskontrol 

i perioden 1.7.93 11130.6.94: 8.535 stk. 

AUG. 95 

August 1995 

Artikler 

6 DM i præcisionsflyvning 

8 Åbent hus i Karup 

1 O Gripen samarbejde - BAe og Saab indgår partnerskab 

12 Danmarksmesterskabet 1995 i svæveflyvning 

16 Med DMU til Gdansk 

20 KZ-rallyet 

22 Paris Air Show 

23 Praktik i Tyskland 

24 Forsvar for miljøet - Miljøledelse i Forsvaret 

26 Ny SLV udstilling på Danmarks Flyvemuseum 

28 DM i ballonflyvning 

30 Da SAS valgte Boeing 

32 Den store bunker i Karup 

Forsidefoto: Herover: 
F-16 fotograferet på Åbent 
Hus i Karup den 21. maj af 
Jan Jørgensen. 

Saab JAS Gripen - skal den en gang ad åre 
afløse F-16 i Flyvevåbnet? 

3 



KORT 
SAGT 

0 

Vi retter 
Billedet på forsiden af juli
nummeret viser ikke som 
angivet en Fairchild A-10 
Thunderbolt, men Grabs nye 
forskningsfly G850 Strata 2C. 

Vi beklager fejlen. 

Byggeri i Alborg 
PÅ Flyvestation Ålborg skal 
Brand- og redningstjenesten 
have et nyt garageanlæg på 
ca. 1.100 m2

, hvorved det 
skulle blive muligt at samle 
alle B&R køretøjer i et område. 
Anlægget er budgeteret til at 
koste 8, 7 mio. kr. og forventes 
færdigt til december, skriver 
FOV Nyhedsbrev .. 

mio. kr.etableres et nyt værk
sted for jordmateriel. Der skal 
opføres en ny autoværksteds
bygning på næsten 1. 700 m2 

og det eksisterende værksted 
skal ombygges. 

Byggeriet ventes afsluttet 
til maj næste år,. Det nye 
anlæg skal bruges til værnfæl
les vedligeholdelse af køretø
jer og andet jordudstyr. 
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Endvidere skal der for 22 

Grob G115T 
Grob har fået bestilling på en ny udgave af G115, som 
hidtil kun har fløjet som "proof-of-concept" fly. Den 
betegnes G115T og har 260 hk motor. 

"Launch customer" er flyvevåbnet i De Forenede Ara
biske Emirater med en ordre på 20 (og option på 12). Den 
har en værdi på $5,5 mio. og leverancerne begynder i 
1997. 

Flyene skal også kunne bruges til træning i angreb på 
jordmål. 

Grob fly opererer uden problemer ved mange ameri
kanske svæveflyveskoler i temperaturer, der overstiger 
37° C. så fabrikken forudser ikke problemer ved at dets fly 
skal opererer i et virkeligt varmt klima. Grabs standardkom
positproces er certificeret til temperaturer op til 72° C., men 
de materialer, man vil bruge til G115T, er endnu mere var
me- og træthedsbestandige, så tiden mellem hovedeftersyn 
af flystellet bliver 15.000 timer. 

GlaStar med halehjul 

Efterathaveloggetover170 
timer med næsehjulsunder
stel er prototypen til GlaStar 
blevet ombygget til "taildrag
ger". 

Hovedstellet er simpelthen 
flyttet frem til andre beslag i 
kroppen, næsehjulet er de
monteret og et 6" halehjul er 
boltet på halespidsen. Skift fra 
den ene konfiguration til den 
anden tager en "erfaren mand" 
ca. to timer. 

Med "tundradæk" (8:00 x 
6) er halehjulsudgaven nogle 
få knob langsommere end 

Finsk F-18 
flyver 
Visse flyfabrikker omgås lidt 
letfærdigt med sandheden -
eller også har begrebet roll
out skiftet karakter. Hos Mc
Donnell Douglas fejrede man 
nemlig den 7. juni "udrulning" 
af den første F-18 til Finland -
men den havde nu været 
uden for samlehallen adskil li
ge uger i forvejen, idet den var 
på første flyvning den 21. 
april! 

Finland har bestilt syv to
sædede F-1 BD, der skal byg
ges af McDonnell Douglas, og 
57 ensædede F-1 BC, der skal 
samles af Valmet i Finland. 
Motorerne er af typen Gen
eral Electric F404-GE-402 
Enhanced Performance En
gines. Flyene udstyres med 
den nye Hughes APG-73 ra
dar og de "seneste luft-til-luft 
missiler". 

næsehjulsudgaven, men det 
ventes at med 5:00 x 5 dæk 
og hjulskærme vil præstatio
nerne være stort set uændre
de. 

Salget af byggesæt til Gia
star overstiger 200, og en del 
af disse bestillinger er på 
halehjulsversionen. 

En informationspakke kos
ter $10, en video $15 ($20 for 
begge). 

Stoddard-Hamilton, 18701 
- 58th Ave, NE, Arlington, WA 
98223, USA. Tlf. (360) 435-
8533, fax {360) 435-9525. 

Ny politi
station 
Politiet i lufthavnen i Kastrup 
er efter mange år i midlertidige 
barakbygninger øst for an
komsthallen rykket ind i nye, 
også midlertidige barakbyg
ninger mellem inden- og uden
rigsterminalen, hvor SAS brie
fingbygning tidligere lå. Ikke 
færre end 16 træpavilloner er 
for en pris af godt 5 mio. kr. 
blevet bygget sammen til den 
nye station, der har plads til 
120 politifolk. 

Til stationen, der hører un
der Københavns Politi, er nu 
knyttet 12 medarbejdere fra 
Kriminalpolitiet. 

I forbindelse med flytnin
gen er stationen kommet med 
i den københavnske nummer
serie - dens officielle navn er 
nu Station 6. 
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Fokker 100 i London City 
Med en landingsvægt på over 35.000 kg er Fokker 100 det tungeste fly, der har landet i London 
City Airport. Det var et led i arbejdet med at få den (og Fokker 70) godkendt til denne centralt 
beliggende lille lufthavn i Londons gamle havneområde, hvor banen kun er på 1.199 meter, og 
hvor det på grund af de fysiske omgivelser er nødvendigt med en stejl indflyvning. 

Det kan betyde hårde landinger, og trykket i understelsbenene må derfor reduceres for at give 
større dæmpning. Endvidere skal der ændres på software i avionics, idet glide slope vinklen i 
London City Airport er 5,5° mod normalt 3°. 

Saab 340B plus 

American Eagle, der flyver 
føderuter for American Air
lines, har bestilt 25 stk. Saab 
3408 plus til levering fra dette 
efterår og frem til midten af 
1996. 

Denne version har en ræk
ke forbedringer i forhold til den 
hidtidige Saab 3408. Mest 
markant er nok de nye vinge
tipper, der øger spændvidden 
med 1,2 m og reducerer ba
nekravet med op mod 120 
meter og forøger den tilladte 
startvægt på kritiske pladser 
med indtil 675 kg. I kabinen 
er der 20% større bagage
beholdere, aktiv støjkontrol og 
andre forbedringer, Endvide
re har flyet forbedrede propel
bremser og nye lavtryksdæk 

(84 psi), der tillader operation 
fra "bløde" baner. 

Mellemrummene mellem 
eftersyn er øget markant, for 
A-check fra 150 til 400 timer, 
8-check fra 600 til 800 timer 
og C-check fra 3.000 til 4.000, 
hvilket skulle give en bespa
relse i vedligeholdelsesom
kostningerne på ca. 30%. 

American Eagle er verdens 
største regionale flyvesel
skab. Flåden består af 268 fly, 
heraf 116 Saab 340 A/8. 

Med denne bestilling er 
salget af Saab 340 oppe på 
419 fly. Der er 360 fly i drift 
hos 34 operatører rundt om i 
verden, og de har udført 4,6 
mio. flyvninger og befordret 
omkring 80 mio. passagerer. 

American Eagle, verdens største regionale luftfartsselskab, har 
116 Saab 340 - og har bestilt yderligere 25. 
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Vækst i Arhus 

Passagertallet i Århus lufthavn 
for årets første fem måneder 
udviser en vækst på 17% i 
forhold til i samme periode i 
fjor. 

Trafikken satte ny rekord i 
maj, hvor 76.000 benyttede 
lufthavnen. Den hidtidige må
nedsrekord var på 73.000 og 
blev sat i marts. 

Hawkeye til 
Frankrig 
Det franske forsvarsministeri
um har afgivet bestilling på to 
Northrop Grumman E-2C Haw
keye varslingsfly til brug på 
hangarskibet CHARLES DE 
GAULLE, der er under byg
ning. Ordrens samlede værdi 
er ca. $562 mio., inklusive lo
gistisk støtteudstyr til brug på 
hangarskibet og på en base 
på land. 

De to fly skal leveres så 
betids, at uddannelsen af be
sætninger ,kan begynde i 
sidste kvartal af 1997. 

Frankrig planlægger an
skaffelse af yderligere to E-2C. 
Efter planen skal alle fire være 
i tjeneste ved årtusindskiftet, 
når CHARLES DE GAULLE 
bliver operationel. 

I øvrigt 

Viborg flyveplads har fået ny 
leder, Torben Larche. Han 
afløser Egon Nielsen, der 
har været flyvepladsleder i 
over 20 år. 

Københavns Lufthavne AIS 
har udnævnt administrati
onschef, cand, jur. Poul 8or
resch midt, økonomichef, 
cand. jur. Stefan D. 8uch og 
direktionssekretariatschef, 
cand. jur. Peter Rasmussen 
til underdirektører. 

Malmo Aviation har indgå
et en femårs lejeaftale med 
8ritish Aerospace om en 
8Ae 146-200. Selskabet, 
der i forvejen har otte 8Ae 
146, flyver indenrigsruter i 
Sverige og bruger i Stock
holm den gamle lufthavn 
8romma, ikke Arlanda. 

Læsø flyveplads skal ha
ve nyt slidlag på banen . 
Udgifterne anslås til 1,3 mio. 
kr. 

Randers byret har idømt 
en helikopterpilot 30 dages 
hæfte og fortabelse af certi
fikat. Den 12. maj 1993 ha
varerede han på flyveplad
sen med en helikopter efter 
at have lavet et .sprøjte
drej". Han havde en spiritus
promille på 1,8 og havde 
ikke lov til at bruge helikop
teren til privat flyvning. 

Air Canada har øget sin 
bestilling på Airbus A319 
med 10 til 35. 

Eurofighter 2000 proto
type nr. 3, der er monteret 
af Alenia i Italien, fløj første 
gang den 4. juni. 

Eurocopter EG 120 fløj 
første gang den 9. juni. Det 
er en femsædet let helikop
ter med en Turbomeca Ar
rius 1 F turbinemotor på 500 
hk. 

Boeing 777 blev sat i tra
fik i begyndelsen af juni af 
United Airlines. 
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DM i præcisionsflyvning 
Set fra arrangørens side 

Haderslev Flyveplads »under dynen« lørdag. 

Af Mogens Lund Jepsen, Haderslev Flyveklub 

Af og til ville det være rart, om den 27. og 28. maj og efter Efterhånden som dagen Tænk lige på det, næste 
man kunne holde sin mund - Carl Eriks udsagn skulle vi nærmede sig, steg aktiviteten gang du vil deltage i et ar-
med tilbagevirkende kraft - finde næsten tusind medhjæl- og den dag ti lmeldingen rangement af denne art. 
men sådan er det desværre pere til at afvikle dette års DM. sluttede, var alle hjælpere Nå - heldigvis havde vi 
ikke. samlet på flyvepladsen til fleksible leverandører, så det 

Forhistorien er følgende: I 
30 hjælpere 

aftenkaffe og briefing. gik godt denne gang. 
1994 blev vi i Haderslev Med hensyn til indkvarte-
Flyveklub spurgt, om vi kunne Nu fangede bordet, og efter 

Sløv tilmelding 
ring havde vi allieret os med 

tænke os at arrangere DM i et hurtigt møde i klubben Vandrerhjemmet og et motel i 
præcisionsflyvning, da den besluttede vi at gå igang. Vi Et stort problem er den sløv- Haderslev; endvidere havde 
flyveklub, der oprindelig var begyndte med at skære ned i hed, der præger deltagerne vi »indkaldt« et antal cam-
udset til arrangementet, hav- mandskabsstyrken (det er jo med hensyn til rettidig tilmel- pingvogne, der blev opstillet 
de sagt fra. den kendte fremgangsmåde ding. På den officielle tilmel- på flyvepladsen, og det er vort 

På grund af et forholdsvis i vore dage) og nåede frem til dingsdato var der kun tilmeldt indtryk, at de, der overnatte-
lille medlemstal i klubben og at vi kunne klare os med ca. 1 O danske deltagere plus 7 de, var tilfredse med de mu-
den ret korte tid til forberede!- 30 hjælpere plus den faste englændere. ligheder, vi kunne tilbyde. 
serne valgte vi også at sige stab fra DMU. I konkurrencen deltog ialt Den sidste uge blev brugt 
fra, men der blev vist nok Derefter blev alle nøgle- 18 danskere; det vil sige at til at fremstille materiel, male 
mumlet lidt om, at i 1995 kun- poster fordelt. Der skulle ord- næsten halvdelen af dansker- landingsfelt på banen og i det 
ne vi se på sagen igen. nes transport, indkvartering ne Ikke havde tilmeldt sig ret- hele taget gøre området klar 

Carl Erik Mikkelsen må ha- og ikke mindst forplejning. Alle tidigt - det er for dårligt af hen- til brug. Naboerne til flyve-
ve noteret det i sin kalender; i hjælpere fik vi efterhånden syn til den arrangerende klub. pladsen fik tilsendt et par kaf-
hvert fald ringede han til samlet, med hjælp fra nabo- Hvor mange skal overnatte febilletter med invitation til at 
undertegnede i februar og klubberne samt Luftmelde- og hvordan? overvære konkurrencen - for 
gjorde opmærksom på, at nu korpset og de lokale klubmed- Hvor mange vil deltage i at tage brodden af eventuelle 
havde vi passeret nytår og at lemmer - her skal lyde en stor spisningen lørdag aften? klager over den intense flyve-
vi havde et hængeparti. tak til alle, der gav en hånd Hvor mange skal have fro- aktivitet, vi forventede. 

Seancen skulle finde sted med. kost lørdag og søndag o.s.v.? Nu var vi ved at være klar 
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til at modtage deltagerne. 
Englænderne ankom allerede 
torsdag aften og blev trans
porteret til indkvartering på 
motellet. 

Fredag morgen begyndte 
de første danske deltagere at 
indfinde sig, dels for at træne, 
dels for at deltage i et dom
merkursus, der blev afholdt af 
D.M.U. Vejret artede sig ud
mærket til den træningstur, der 
var planlagt. 

Aflyst lørdag 

Lørdag, der var første konkur
rencedag, startede vejrmæs
sigt godt med lidt morgendis, 
men ellers med solskin indtil 
kl. 0800, hvor der var flaghejs
ning. 

Denne begivenhed faldt 
åbenbart ikke i vejrgudernes 
smag, idet de første tunge 
skyer trak op i horisonten og i 
løbet af kort tid lagde sig som 
en dyne over Haderslev flyve
plads, hvor de selvfølgelig los
sede vandet af sig. 

Vi, der stod nede i regnen 
og ventede på de sidste del
tageres ankomst, hørte flere 
gange fly over pladsen, men 
det var umuligt at finde et hul 
i det forholdsvis tynde skylag, 
hvis underkant lå i ca. 150 fod. 
At det kun var over EKHV, der 
var dårligt vejr, fremgår af, at 
to fly landede i Skrydstrup og 
fem i Vamdrup. Begge steder 
var der godt vejr - det er vist 
det man kalder: »Regn på ud
satte steder«. 

Nu stod vi så der med alle 
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vore talenter - hjælpere, 
dommere, de piloter, der var 
ankommet, et par tilskuere og 
syv englændere. 

Først blev briefingen ud
skudt til kl. 12.00, derefter til 
kl. 15.00 uden at det formilde
de vejrguderne, hvorefter hele 
lørdagens konkurrence blev 
aflyst. Læg mærke til, at det 
kun var konkurrencen , der 
blev aflyst; det sociale sam
vær fortsatte med uformind
sket styrke. 

Om aftenen var der dækket 
op til festmiddag i Flymøllers 
hangar. De deltagere, der var 
strandet på andre flyveplad
ser ankom sidst på eftermid
dagen under en lille opklaring 
i vejret. Middagen ville de ikke 
undvære, så ialt 52 personer 
deltog i den hyggelige sam
menkomst. Hangaren var op
varmet; der blev dog skruet 
ned for varmen efterhånden 
som stemningen steg. Kote-
1 etterne og desserten for
svandt som dug for solen og 
vinflaskerne blev tømt med 
måde - der skulle forhåbentlig 
flyves den næste dag. 

Gennemført søndag 

Søndagen oprandt med strå
lende solskin og let vind fra 
østlig retning - der kunne fly
ves. Briefing kl. 09.00, kontrol
lerne blev fordelt og sendt 

Flymøllers hangar i festtøj. De 
engelske deltagere ser ud på 
regnen som ikke ville ende den 
dag. 

Forfatteren Mogens sørger for den sidste finish før middagen 
lørdag aften. 

afsted til de forskellige poster, 
og så kunne det gå løs. 

På grund af lørdagens af
lysning blev det besluttet at 
flyve den navigationstur, der 
oprindeligt var planlagt til om 
lørdagen, og så skulle der la
ves to mærkelandinger ved 
hjemkomsten fra den. 

Selv om flyveprogrammet 

blev noget beskåret, lykkedes 
det dog at finde en Danmarks
mester i præcisionsflyvning 
1995. 

Til slut skal der lyde en tak 
til alle deltagere for udvist 
disciplin under konkurrencen 
og for det gode humør, der, 
på trods af de vejrmæssige 
genvordigheder, var i top. 

Lige til at gå til 

Industri & Sø 
Borupvang 4 
2750 Ballerup 
44 68 33 11 
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Abent hus i Karup 

- en kold fornøjelse. 

Ny dansk rekord - i vindstyrke. 

Fin fransk flyveopvisning. 

TF-35 Draken OY-SKA fra Scandinavian Historie Flight 

Det hedder » Flyvevåbnets 
Åbent Hus«, men man har al
tid søgt at få så mange sam
arbejdspartnere fra ind- og 
udland med. Et opvisnings
hold er også et trækplaster, 
man nødigt vil undvære. 

Det er blevet en svær op
gave i et udvidet Europa, der 
samtidig med mange nye 
shows, f.eks. Bratislava sam
me dag som Karup, og hvor 
mange landet, f.eks. Sverige, 

slet ikke deltager i udenland
ske opvisninger af økonomi
ske grunde. 

Tre uger før den store dag 
var der ikke en eneste uden
landsk tilmelding - og Esbjerg 
Kommune har åbenbart bed
re forbindelser, siden de kun
ne få »Red Arrows« til 5. maj 
festlighederne? 

De velkendte besparelser 
på FSN Karup har efterladt en 
meget tynd organisation til en 

sådan opgave, så reserver 
måtte indkaldes, og meget an
det personel lånes fra andre 
flyvestationer. 

Alt i alt ikke lyse udsigter. 

Alle FLV fly var med 

Men søndag den 21. maj 
cl' skinnede solen, og publikum 
!'l: strømmede til. Når de steg ud 
~ af bilerne, fik de et mindre 
.[ chok. P.g.a. blæst og tempel ratur var den kombinerede 

»chili-faktor« så lav som mi
nus 1 grad!Teltudstillerne var 
meget populære, og der blev 
søgt læ alle steder, lige fra 
SAS's MD-80 til »det arbej
dende elektronikværksted«. 

Folk kan jo normalt ikke 
komme så tæt på flyene, og 
de ligeledes udstillede piloter 
havde nok at gøre med at 
svare på spørgsmål. Som 
kommentatoren sagde: »Lad 
Jer ikke afskrække af solbril
lerne og det barske udseen
de. Spørg dem om alt. Det er 
det, de er her for.« 

Fart, larm og efterbrænde
re er også, hvad mange kom
mer efter, og her blev de ikke 
skuffet. Først F-16 solo af 
»Graven 14«, så ni-skibsfor
mation kombineret Aalborg/ 
Skrydstrup, som samtidig blev 
fotograferet af en RF-16. Karup 
har jo stolte traditioner indenfor 
fotorekognoscering og har 
endnu en alsidig fototjeneste. 
Filmen blev på rekordtid frem
kaldt og ophængt i informati
onsteltet. Her kunne man så le
ge fotoyder og se sig selv i fug
leperspektiv - i farver endda og 
50 x 60 cm forstørrelse! 

Alle flyvevåbnets fly blev i 
øvrigt demonstreret på kom
petent vis, sammen med Sø
værnets Lynx. Kun var Hæ
rens Helikoptere meget jord
bundne. De brugte nok alt 
krudtet på deres stationsdag 
den 7. maj. 

Jordbundne 

Kontrasten til det »tunge 
metal« er jo altid velkommen, 

cl' 
~ 
!;-
::, ;c~-z-~~~~ .- •~ :-~:·· ~-.-s:~·..,'. -.__:- . --:- J••• l- - . . 

,· _· ::···: -~-: ·.· · ... :~.::~'.-: : ... ~2. \~"<:·',3.~~~:;-~:~~t:-}· ... ..._ _______ --------""--------f 
Dansk og tysk S-61 under SAR demonstration Tornado fra Royal Air Force i speciel sort bemaling 
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Flyveskolens elever laver reklame for pilotuddanne/sen. Mirage 20008 

men blev grundet vinden 
begrænset. Der var endda to 
faldskærmshold: R.A.F. »Fal
cons« og det italienske »Fa
lchi Blu«. Begge blev i deres 
transportfly, henholdsvis C-
130 og den interessante lille 
mini-Hercules G-222. Vete
ranflyene var også tøjrede, 
bortset fra den mærkelige 
Airtruck og DC-3'eren (med 
venner). Den lille eleganteTu
cano fra No. 1 Flying Training 
Schoo), Linton-on-Ouse, har 
vundet flere pokaler for sin 
opvisning. Man kunne faktisk 
ikke se, at vinden var på 20 
knob, med stød til 35. Bogsta
veligt talt ikke så let, som det 
ser ud til, at lave et rundt loop! 

Måske en endnu større 
skuffelse var den jordbundne 
civile Draken. uden krudtlad
ninger i katapultsæderne fly
ver den ingen steder. En 
skam, at der ikke er kommet 
en løsning på konflikterne, 
danskerne og nordmændene 
imellem. 

Men larm kunne Tornado
erne levere. Først en tysk fra 
341. Fighter Bomber Wing i 
Memmingen, og senere på 
dagen en engelsk fra Trina
tional Tornado Training Esta
blishment. Tydeligt nok et de
cideret bombefly, men den 
korte landing med reversering 
var imponerende. 

franske stjerner 

Opvisningens stjerner blev 
utvivlsomt franskmændene. 
En Mirage 2000 fra Escadron 
de Chasse 2/2 »Cote d'or« i 
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Dijon (stærk sennep!), og et 
forfriskende anderledes syn
kronpar af 2 Mirage F-1 B fra 
EC 3/30 »Lorraine« i Reims/ 
Champagne. Begge enheder 
er omskolings- og standardi
seringseskadriller med næ
sten udelukkende to-sædede 
fly. Mi rage 2000 har nogle utro
lige manøvreegenskaber, især 
ved lave hastigheder, og har 
fortjent vundet mange præmier 
for bedste opvisning i udlan
det. F-1 parret holdt sig deri
mod til en elegant, og meget 
tæt, gang luftballet. 

Endnu en fornyelse var de 
to redningshelikopteres koor
dinerede opvisning. Dels den 
danske S-61, dels den tyske 
Westland Mk. 41 fra 1 Staffel, 
Marineflieger Geschwader 5 
i Kiel - Holtenau. Bl.a. hejs fra 
en kørende bil og en mini-kon
kurrence om at kunne redde 
en nødstedt hurtigst. 

Måske 30.000 mennesker 
var indenfor hegnet, og Fly
vevåbnet fik den forventede 
gode reklame af et interessant 
og sikkert arrangement. 

De indbudte piloter kunne 
på et spørgeskema bl.a. an
give specielle ønsker. Mens 
nogle englændere gerne ville 
modtages af 2 meter høje 
blondiner i bikini, kunne Sø
værnets helikopterpilot nøjes 
med en kop kaffe! 

Om forventningerne til 
»Åbent Hus« således nok ikke 
blev helt indfriet for alle, blev 
det dog en fornøjelse-omend 
en kold fornøjelse. 

PJC 

F-150 Eagle fra USAF's 98th Fighter Wing, Lakenheath, England 

Fennec panserværnshelikopter fra Hærens Flyvetjeneste 

Mirage F1 B. De franske fly måtte desværre parkeres i Stations
flighten sammen med reserverne, så publikum kunne ikke se 
dem på »static display«. 
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Gripen samarbejde 
Bae og Saab indgår partnerskab 

Af Hans Kofoed 

Prøveflyet af den tosædede udgave (JAS 39B) under montering. 

- Det er vores dårligst beva
rede hemmelighed i år, sagde 
John Weston, chef for British 
Aerospace Defence, da han 
den 12. juni på Paris Air Show 
præsenterede den samar-

Foto: Torbjorn Gasperson. 

bejdsaftale, BAe har indgået 
med Saab om fælles udvik
ling, markedsføring og pro
duktion af eksportversionen 
af JAS 39 Gripen. 

Aftalen giver British Aero-

space et kampfly mellem den 
lette subsoniske Hawk og den 
tunge, langtrækkende Euro
fighter 2000. Bengt Halse, 
chef for Saab Military Aircraft, 
sagde, at man havde søgt at 
finde en eksportpartner i USA, 
men Bae var et "naturligt 
valg". BAe har en førsteklas
ses markedsfø ringsorganisa
tion, der dækker 70 lande, og 
på det tekniske har der været 
intenst samarbejde - det var 
faktisk BAe, der konstruerede 
vingerne til Gripen og frem
stillede de tre første par, før 
arbejdet overgik til Saab. 

Weston sagde på presse
mødet, at han anslog marke
det for kampfly i denne kate
gori til 1.200 over de næste 
15 år, hvoraf han regnede 
med at Gripens andel kunne 
blive mellem 200 og 400. 

Det er højst usandsynligt, 
at Royal Air Force vil købe Gri
pen. I United Kingdom går 
man ind for langtrækkende, 
tunge jagerfly. Markedet lig
ger i Europa, herunder Øst
europa, Latinamerika og det 

Mellemste Østen, siger We
ston. 

Ifølge vor svenske kollega 
Flygrevyns ugentlige nyheds
brev , der distribueres pr. tele
fax, har Ungarn allerede bedt 
om tilbud på 30 stk. , tilpasset 
NATO-standard, fx med hen
syn til brændstofstutser o.l., 
men uden fangkrog. I øvrigt 
håber man stadig hos Saab, 
at Danmark - på langt sigt - vil 
købe Gripen. På et eller andet 
tidspunkt skal F-16 jo afløses. 

Det er typer som denne 
samt F-18, Mirage 2000 og 
MiG-29, der regnes for hoved
konkurrenterne på det inter
nationale marked. Det er altså 
typer af en tidligere genera
tion, man sammenligner Gri
pen med, men deri ligger der 
ikke nogen nedvurdering af 
det svenske produkt - der er 
bare ikke rigtig andre fly i 
samme kategori. 

BAe's andel i arbejdet med 
at tilpasse Gripen til potentiel
le kunders behov vil blive 
udført af teknikere på fabrik
ken i Brough i North Humber
side. Det kan fx bestå i at fast
lægge de ændringer, der skal 
til, for at Gripen skal kunne 
operere i lande, hvor tempe
raturen kommer op på 50° Cel
sius. 

Produktionen vil blive delt 
mellem Saab og BAe i forhol
det 55:45, men det er endnu 
ikke besluttet, hvor slutmon
teringen skal foregå. 

Priser ville John Weston 
ikke komme ind på. 

- Kom tilbage efter frokost 
og vis, at I har penge til at købe 
100, så skal I få et tilbud, var 
hans afsluttende bemærk
ning. 

Sidewinder på vingetippen, 
AMRAAM på pylonen. Foto: 
N-G Widh. 
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Gripen status 

Pr. 30 maj var der udført 1.869 
flyvninger med JAS 39 Gri
pen, hvoraf de 1.759 var prø
veflyvninger. 

JAS 39A: 

Mere end 90% af de kontrakt
lige krav er verificeret og ho
vedparten af afprøvningen af 
flyets grundsystemer er afslut
tet. 

Træthedsprøverne er i fuld 
gang. Der er udført prøver 
svarende til 5.000 flyvetimer, 
og prøverne fortsætter med 
en hastighed på 3.000-4.000 
timer om året. 

Flyveprøverne med udga
ven af det fuldt operationelle 
flight control system software 
(P11) er afsluttet. Det vil blive 
indført på produktionsflyene i 
løbet af efteråret. 

Der resterer fortsat afprøv
ning af våbensystemer, opti
misering af avionics-systemet 
til taktiske operationer og 
prøveflyvning ved høje ind
faldsvinkler. 

AIM-120missilet(AMRAAM) 
er ved at blive integreret på 
Gripen. 

Opgraderingen af flight 
control system computeren, 
SA 11, til serie 2 flyene gør go
de fremskridt. Computeren, 
der leveres af Martin Marietta, 
har øget vækstpotentiale og 
vejer mindre. Den vil også 
blive installeret i JAS 398. 

Produktionen er ved at 

blive bygget op til 20 fly om 
året fra 1996. Mere end 30 fly 
er for tiden under strukturel 
montering eller slutmontering. 

Pr. 1. juni var fly nr. 39105-
39109 afleveret til kunden. 
39110, der fløj første gang den 
12. maj, og 39111 ventedes 
afleveret i juni. 

JAS39B 

Samlingen af strukturen til 
prøveflyet af den tosædede 
udgave (nr. 39800) er afslut
tet. Vinger, finne og understel 
er monteret. Slutmonteringen 
er ved at være afsluttet, og flyet 
ventes rullet ud i september. 

Slutmontering af det første 
seriefly (39801) er i gang. Flyet 
vil i begrænset omfang blive 
anvendt i prøveflyvningspro
grammet. 

Samlingen af strukturen til 
kroppen til træthedsprøver er 
afsluttet, og man er i gang med 
forberedelserne til disse prø
ver, der påbegyndes til efter
året. 

Prøveflyvningsprogram
met er defineret. 

Prøverne med redningssy
stemet på en raketslæde er 
afsluttet, og resultaterne er un
der evaluering. 

Flygvapnet og Gripen 

Selvom der står 7 på næsen af 
de Gripen, der er afleveret til 
Flygvapnet, er der ingen af 
dem, der rent faktisk er kom
met til F7, Skaraborgs Flygflo
tilj, i Såtenås (ved Trollhåttan). 

De første par stykker blev rent 
bogstaveligt hos Saab i Linko
ping, hvor de anvendtes til ud
dannelse af teknisk personel, 
og den flyvning i Flygvapen
regi, der hidtil er blevet udført, 
har mest været af teknisk art 
og er foregået på Forsvarets 
Materielverks prøveflyvnings
afdeling på Malmslått i den 
østlige udkant af Linkoping. 

Den første egentlige om
skoling af operationelle piloter 
vil også foregå på Malmslått, 
men et Gripen-undervisnings-

Saab JAS 39 Grlpen 

center for piloter og teknikere 
er under opførelse på F7. Det 
ventes indviet den 6. juni næ
ste år, på den svenske natio
naldag, og al uddannelse af 
piloter og teknikere på JAS 39 
vil derefter foregå på Såtenås. 
Det gælder ikke blot personel 
fra F 7, men fra alle enheder, 
der skal udrustes med Gripen. 

Omskolingen af eskadrille
piloter planlægges påbe
gyndt dette efterår, og Flyg
vapnet regner med at have 
otte eskadriller med JAS 39 i 

Motor: General Electric/Volvo RM12 (F454), trykkraft: 
18.000 Ibs. (ca. 80kN). 

Radar: Ericsson PS-05/A pulsedoppler radar 

Bevæbning: En indbygget 27 mm Mauser Bk27 maskinkanon 
og to AIM-9L Sidewinder. Gripen kan desuden 
medføre andre missiler (luft-til-luft, luft-til-overfla
de, luft-til-sømål), klyngebombebeholdere, pods 
til rekognoscering og elektronisk krigsførelse, 
bomber, luft-til-overflade raketter og ekstratanke. 

Dimensioner: Spændvidde 8.4 m, længde 14, 1 m, højde 4,5 m. 

Fuldvægt: Ca. 12.000 kg. 

Max. hastigh,: Supersonisk i alle højder. 
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Danmarksmesterskabet 1995 
i svæveflyvning 
På en optimistisk og solrig Kr. Himmelfartsdag åbnede Bent Holgersen Danmarksmesterskabet 1995 
på Svæveflyvecenter Arnborg med ordene: »må den sande mester vise sig«. 

Af Henrik Bo Jensen 

En våd start 

Dysten om titlen var nu officielt 
startet, men den egentlig 
konkurrenceflyvning skulle 
vise sig først at blive en realitet 
nogle dage senere. 

Det rekordstore deltager
antal på 70 piloter blev nu i 
fællesskab med det øvrige 
Danmark vidner til en hale af 
nedbør, der ubeslutsomt vif
tede frem og tilbage i hele 
Skandinavien. En vejrsituation, 
der blev kendetegnet for dette 
års mesterskab. DM-chefen, 
Jens Børsting, måtte på bag
grund af vejret se sig nødsa
get til at aflyse den første 
mulige konkurrencedag. En 
handling, der desværre sene
re de næste dage skulle vise 
sig at blive et rutinejob. 

12 

Kun standardklassen 
gyldig 

43 piloter i standardklassen 
og 27 i 15-meter klassen 
skulle helt hen til den 4. mulige 
konkurrencedag, søndag den 
28. maj, før DMl's udsendte 
meteorolog Mogens Larsen 
sammen med konkurrencele
delsen åbnede for mulighe
den for flyvning. 

Der blev udskrevet en ca. 
180 km mangekant i det 
midtjyske for begge klasser. 
Vejret viste sig imidlertid ikke 
fra den allerbedste side og 
samtlige deltagere måtte bide 
i forårsgræsset i trekantsom
rådet Holstebro, Viborg og Sil
keborg . Standardklassen 
startede først og kom længst 
i den kortvarige termik. men 

under 25% af det samlede felt 
i 15-meter klassen formåede 
ikke at slæbe sig igennem den 
tynde termik og komme over 
minimum distancen på 100 
km. Dagens konkurrence i 15-
meter klassen blev dermed 
kendt ugyldig. Ole Termansen 
fra Billund Flyveklub fløj længst 
i standardklassen og blev 
dagsvinder med 129, 1 point 
for 112,3 km fløjen distance. I 
15-meter klassen landede Stig 
Øye, som den længst flyvende 
og eneste over 100 km, efter 
108,8 km. 

Intet nyt er slet ikke godt 
nyt 

Næste dag hældte en »snur
rebasse« al sin væde ind over 

Danmark og dagen lignede til 
forveksling de 3 første dage i 
DM-perioden. 

Første »tog« afgik i 
middelmådigt vejr 

Tirsdag den 30. maj stod 15-
meter klassen denne gang 
forrest i køen på startfeltet. Vej
ret var omend ikke overbevi
sende, .så trods alt lovende 
med moderat termik. Stan
dardklassen skulle flyve en 
241 km mangekant i det jyske 
og skulle som det nordligste 
vendepunkt besøge »Statoil 
Servicestation ved Suldrup« 
- et nyt vendepunkt i kataloget. 
15-meter klassen skulle også 
kigge lidt på den jyske højde
ryg under den 248 km lange 
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opgave med Arden Jernbane
station som nordligste punkt. 
Første »tog« afgik i svag vind 
omkring kl. 12.00 og første ud
tærskling i 15-meter klassen 
faldt kl. 12.54. Kun under halv
delen af disse deltagere gen
nemførte opgaven i det ter
mikfattige område og Knud 
Møller Andersen fra Herning 
Svæveflyveklub løb af med 
dagssejren. 11 piloter i stan
dardklassen gennemførte de
res opgave og Jan W. Ander
sen fra Nordsjællands Flyve
klub blev ikke uventet dags
vinder og førte nu også samlet 
klassen. 

Dagen blev fløjet i middel
mådigt vejr og de, der gen
nemførte, var piloterne med 
den største koncentration i 
behold og passende fighter
vilje. 

Kun termik til 15-meter 
klassen 

Arnborg-kulleren begyndte 
onsdag den 31 . maj atter at 
snige sig ind på piloter og 
hjælpere, idet dagen ikke 
vejrmæssigt startede som 
piloterne behøvede på dette 
tidspunkt. Himlen var dækket 
af alt for mange skyer, men 
meteorologen mente nu nok 
der kunne flyves. Over kon
kurrencechefens hoved for
delte vejrguderne kun spæde 
og flossede cumulus'er. I det
te vejr kunne man ikke forsvar
ligt sende et 70 fly tungt kon
kurrencefelt afsted og ledel
sen besluttede derfor at aflyse 

Ventetid på startstedet. 
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dagens konkurrence for stan
dardklassen og alene slæbe 
15-meter klassen i luften i håb 
om at kunne udligne gyldig
hedsdagenes antal for de to 
klasser. Piloternes energi skulle 
nu hældes over på en 149 km 
mangekant i den vestlige del 
af Midtjylland. Der var ingen 
der kom flyvende hjem, bortset 
fra dem med klapmotor, men 
feltet fløj distancer så langt at 
dagen alligevel blev kendt 
gyldig. Ole Arndt fra Jysk Aero 
Sport kom længst med 116, 1 
km. Flere piloter landede 
nærmest i hold på de samme 
marker, derfor var der flere der 
fik tildelt samme pointsum. Nu 
har de to klasser samme antal 
gyldighedsdage. 

Mere regn 

Torsdag den 1. juni blev land
mændene igen glade. Mere 
regn. Dagens konkurrence 
blev naturligvis aflyst, men en 
opklaring sidst på dagen skul
le vise sig at være en slags 
positiv generator for både hu
mør og morgendagens flyv
ning. Stadig med grill-osen 
hængende mellem træer, 
campingvogne, telte og hytter 
gik piloterne til køjs i sikker 
forvisning om at i morgen skal 
der flyves! Dette skulle vise 
sig også at holde stik. 

Reduktion af dagens 
opgaver 

Hele morgenen, fredag den 2. 
juni, havde konkurrenceledel-

sen haft den lange lineal oppe 
af lommen. Begge klasser fik 
tildelt opgaver på omkring 350 
km, men efterhånden som ti
den nærmede sig »første 
start«, fik man alligevel kolde 
fødder. Om det var på grund 
af det fugtige græs eller det 
slatne vejr må være op til den 
enkelte læser at vurdere, men 
i hvertfald fandt man en mindre 
lineal og reducerede opga
verne ned til omkring 220 km 
mangekantede opgaver i det 
midtjyske. Standardklassen 
blev straffet, idet piloterne her 
skulle starte først. Vejret havde 
ikke rigtigt udviklet sig, men 
var godt på vej. Jan W. An
dersen leverede dagens store 
overraskelse, idet han satte sit 
fly på en mark i nærheden af 
1. vendepunkt, Holstebro 
vandkraftværk. Han tærskle
de givetvis for hurtigt ud, idet 
dagsvinderen gik ud på opga
ven relativt sent i forhold hertil. 
Dagens kommentar fra en 

Morgentravl hed 

forbiflyvende i samme klasse: 
» Har vi flere interessante 
udelandinger?«. 16 piloter af 
den 43 fly store klasse gen
nemførte. 15-meter klassen 
startede lidt senere i det gode 
vejr og her gennemførte næ
sten alle piloter i en overbevi
sende regulær konkurrence 
hvor spændingen udviklede 
sig som man kunne ønske sig. 

Poul-Kim Larsen fra Midt
sjællands Flyveklub blev kåret 
som dagsvinder i standard
klassen og samlet lå Uffe Ed
slev fra Århus Svæveflyveklub 
nu som nummer 1. I 15-meter 
klassen blev Kristian S. Han
sen fra Herning Svæveflyve
klub dagens sejrherre og lå 
også samlet på førsteplad
sen. 

Endelig blev det tid for en 
opdatering af nationalholdli
sten. De sidste dages og da
gens præstation for blandt an
dre Jan. W. Andersen kostede 
dyrt! 

PX landet ved Them, sammen med 6 andre. 
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Kun 2 fly hjem i 15-meter til den anden gennemflyven-
klassen de pilot, Carsten Thomasen. 

!øvrigt en præstation, der 
Danmarksmesterskabets »task- pointmæssigt ikke trak tæn-
setter« tog igen den lange lin- der ud! 
eal frem og her blev den! Me-
teorologen meldte om mode-
rat termik og dette foranledi-
gede mangekantede opgaver Målflyvning på brudt bane 
for begge klasser. 337 km til Et frontoptræk på konkurren-
standardklassen og 365 km cens sidstedag, den 4. juni, 
til 15-meter klassen. med tilhørende nedbørsområ-

Atter kunne man konstate- de fra sydvest ville komme ind 
re at termikkens varighedspe- over området, men indtil da 
riode var alt for kort til at få kunne der med lidt held flyves 
sendt 70 fly ud på opgaver af opgave. Vejrmeldingen præ-
denne længde. 15-meter klas- senteret sådan og taget ad 
sen startede og tærkslede ud notam besluttede konkurren-
først, men kun 2 fly vendte celedelsen at en » målflyvning 
hjem ved egen hjælp, resten på brudt bane« med landing 
skulle hidkalde ekstraordinær på Randers Flyveplads ville 
opmærksomhed fra hjælper- være passende for begge 
ne. Standardklassen tærskle- klasser. Som sagt så gjort. 
de ud en lille times tid senere Med standardklassen og 
og her klarede mere end 3/4 15-meter klassen på startste-
af deltagerne af flyve igennem det og opgavesedlerne påført 
opgaven. Der var ca. 2 timer henholdsvis 176 og 186 km 
flyvetidsforskel mellem dags- mangekantede opgaver gjaldt 
vinderen og sidst ankomne pi- det bare om at komme nordpå 
lot. Dagsvinderen i standard- så hurtigt som muligt inden 
klassen blev Uffe Edslev fra fronten for alvor satte ind. Alle 
Århus Svæveflyveklub, som piloter i standardklassen og 
også nu samlet ligger på en næsten alle i 15-meter klassen 
førsteplads. I 15-meter klas- formåede at gennemflyve den 
sen løb Niels Ternholdt fra SG- brudte bane. 
70 af med dagssejren med I standardklassen »baske-
mere end 1 times tidsforskel de« Flemming Schneider fra 
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Århus Svæveflyveklub Jan W. 
Andersen med ca. 8 minutter. 
Men vinderen af Danmarks-
mesterskabet 1995 i stan-
dardklassen skulle findes fra 
en helt anden kant; Henrik 
Breidahl fra Østsjællands 
Flyveklub. Nummer2 i klassen 
blev Uffe Edslev fra Århus 
Svæveflyveklub som lå uhyre 
tæt på 1. pladsen med blot 1,7 
point(!) adskillelse. 

Henrik Breidahl formåede 
at holde sig stabilt igennem 
hele konkurrencen med dags-
placeringer udelukkende på 
3. - og 4.-pladsen. Hvorimod 
Uffe Edslev var en anelse me-
re svingende, dog med en en-
kelt dagssejr. 

Lige så overbevisende som 
dagssejren udspilledes i stan-
dardklassen, ja lige så snæver 
konkurrence kunne man finde 
i 15-meter klassen. Her fløj Ib 
Wienberg fra Silkeborg Svæ-
veflyveklub og Knud Møller 
Andersen fra Herning Svæve-
flyve~ub igennem opgaven 
på præcis den samme tid; 
2:44:03. 

Dette var dog ikke nok til at 
fravriste Kristian S. Hansen fra 
Herning Svæveflyveklub hans 
velfortjente Danmarksmester-
skab 1995. Kristian har i kon-
kurrencen besiddet alle dags-

»Hjemtærskling« over Ran
ders Flyveplads. 

placeringer fra 1. til 4 pladsen 
og må nok siges at have været 
stabilt flyvende. 

DM'et95 

Danmarksmesterskabet 1995 
vil gå over i dansk svæveflyv
nings historie som værende et 
mesterskab i typisk dansk 
sommervejr, når det er værst 
- afhængig af hvem og hvor
dan man ser på det. Men en 
ting er sikkert; »de sande me
stre har vist sig« og de har vist 
at man kan flyve langt, godt 
og sikkert i middelmådigt vejr! 

2 3 
vmaerne , stanaaraK1asse: 1. 

Henrik Breidahl, 2. Uffe Ed· 
slev, 3. Flemming Schneider. 

Vinderne i 15 meter klassen: 
1. Kristian S. Hansen, 2. Jan 
S. Hansen, 3. Knud Møller 
Andersen. 
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TILBUD FRA KDA-SHOPPEN 

Ur Tid, Dato, T1111Cl", l..ap'Sph~ Alann, Nedtælling fra max 24 
bJner. Vanonmr • Sllg og synlc, antal 'Touch and Go", antal flyv. 
runger dag-uge-måned-Ar, Højdemåler, VISer højde over havet (Max 

6000 fod) samt trykket (QNH), Termometer • viser den aktuelle tem-
peratur - Vandtæt ned til JO fod. 

Kun kr. 960,-

Vmd.måler - Skywatch 
vandtæt lommemodel med 
digital display. Fåes med 

aflæsning i km/t, Nm, meter/sec. 
Kun kr. 356,-

Techstar 
elektronisk computer 

m/3 års garanti. 
Kun kr. 560,-

Gannin90 
Med mowing map og Jeppesen database. 

Vejer kun 260 g. inkl. batterier. 
Vandtæt, aftagelig antenne. Leveres med 

holder og monteringssæt til rat eller styrepind, 
strøm-/datakabel, taske, samt forlængerledning 

med sugekop til antennen. 
Medlemspris kun kr. 4.600,-

Gannin GPS 95 XL 
Mowing map og Jeppesen database. 

Leveres med samme udstyr som GPS 90, 
samt adaptor til cigarettænder. 

Medlemspris kun kr. 5.700,-

Kongelig Dansk Aeroklub, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde, Tif. 46 19 08 11, Fax 46 19 13 16 



Med DMU til Gdansk 

Af Hans Kofoed 

I Pinsen havde DMU arrangeret en tur til Gdansk 
i det nordlige Polen - det er svært at undlade den 
fortærskede vittighed, om at det var en tur til 
Nordpolen. Der deltog 12 fly med i alt 32 personer 
ombord. 

Hans Kofoed var med som bagsædepassager 
på en Cessna 172 og fortæller her om den over
måde vellykkede tur. 

Fredag den 2. juni. Af en eller 
anden grund vågner jeg af 
mig selv. Jeg kigger på uret. 
Klokken er lidt i seks, så jeg 
vender mig om for at sove 
videre. 

Pludselig slår det ned i mig: 
Jamen, det er jo i dag vi skal 
på pinseudflugt med DMU, og 
Rex Andersen kommer og 
henter os kl. halvotte. 

Så det er bare med at kom
me ud af sengen! 

Først til Bornholm 

Roskilde Flyveklubs klubhus 
er fyldt næsten til bristepunk· 
tet af glade turdeltagere. Der 
er kaffe i spandevis og mas
ser af morgenbrød. 

- Bare hæld I jer, siger tur
lederen, DMU's næstformand 
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Per Toft. I ved ikke, hvornår I 
får noget igen. 

Og det gør vi, langt over 
mæthedsgrænsen - det er 
nogle lækre wienerbrødre, der 
serveres. 

Vi skal flyve med H. Vagn 
Hansen og Hans Chr. Hansen 
i Cessna F 172N OY-AZB. De 
kommer fra Padborg, så de 
har været tidligt oppe. 

Cirka kl. halvti er vi klar til 
afgang. Hans Christian flyver, 
Vagn er kommunikator, og i 
bagsædet sidder Susanne og 
jeg. 

Kl. 0935 starter Hans Chri
stian motoren, og kl. 0943 rul
ler vi ud fra platformen. Vi 
standser ved bane 29, foreta
ger de obligatoriske checks, 
og kl. 0948 kører vi ind på ba
nen. Et minutsenere ervi luften. 

Nogle af de deltagende fly i Gdansk. 

Vi flyver lidt mod sydøst, 
krydser kysten kl. 0952 og fly
ver ud over Køge Bugt. Kur
sen er nu stik øst. og snart ser 
vi ikke andet en vand. Sigt
barheden kunne være bedre, 
men den lodrette sigt er OK. 

Kl. 1005 skimter vi land. 
Det er en smal tange med en 
øde sandstrand, og da vi fem 
minutter senere får øje på et 
"hak" i tangen, er der ingen 
tvivl - det er Falsterbokanalen. 

Ud for Trelleborg flyver vi 
hen over en mægtig færge. 
Mon der er nogen på den, der 
seros? 

Vi fortsætter langs med 
Skånes sydkyst indtil kl. 1019, 
hvor vi drejer ud over Øster
søen, og snart er der ikke an
det at se end vand. Efter en 
halv snes minutter synes jeg, 
at det begynder at lysne. 

Og dog, kl. 1035 må jeg no
tere, at det kun var forbigå
ende. Til gengæld er der ikke 
mere skumtoppe på bølger
ne, vi må altså være kommet 
i læ af Bornholm. 

Men hvor bliver landet af? 
Jeg skriver udtrykkelig landet, 
ikke øen. For en gammel born
holmer er Bornholm nemlig et 
land, ikke en ø - ,,øen" er Chri
stiansø. 

Hans Christian bruger 
GPS, men da jeg sidder i ven
stre bagsæde, kan jeg ikke se 
den og konstatere hvor langt 
vi har igen. Et øjeblik farer en 
fjollet tanke gennem hovedet 
på mig - er vi fløjet forbi Born
holm? Man har jo læst om fly 
i Stillehavet, der er fløjet forbi 
deres destination og aldrig er 
fundet igen. 

Heldigvis får jeg ikke tid til 
at fordybe mig i den slags fjol
lerier. Kl. 1046 er vi over en 
by, som jeg uden besvær 
identificerer som Hasle. Vi fly
vertværs over "landet" og lan
der på bane 29. Klokken er 
nu 1051 . 

Regnvejrsøen 

Banelyset er tændt, for skyer
ne hænger lavt, og Bornholm 
lever slet ikke op til sit præ
dikat som solskinsø. 

Da de sidste er ankommet, 
kører vi med bus til et ferie
center i Sandvig, hvor vi skal 
bo. Det sker delvis ad selv for 
en indfødt bornholmer usæd
vanlige veje, men med os i 
bussen har vi også en lokal 
guide, der - bistået af chauf
føren - fortæller om hvad vi ser 
under vejs, bl. a. Danmarks 
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dybeste hul, et granitbrud ved 
Knudsker, der går over 100 
meter ned i grundfjeldet. 

Og der er servering i bus
sen. De rundstykker m.v., der 
ikke blev spist i klubhuset, har 
turledelsen sørget for kom 
med, så nu cirkulerer en stor 
pose med lækkerier. 

Og det regner! Det øde
lægger nok sightseeing pla
nerne for flertallet, men der er 
alligevel nogle stykker, der 
tager til Christiansø. Det bliver 
en barsk tur på de skumtop
pede bølger. 

Om aftenen samles vi til 
briefing kl.1900. Per Toft gen
nemgår planen for næste 
dags flyvning og oplyser, at 
de hurtigste fly skal starte 
først, så vi ikke klumper ved 
ankomsten til Gdansk. Han 
fortæller også, at fem fly vil stø
de til os der. idet nogle delta
gere ikke kunne holde fri om 
fredagen. 

Vejrudsigten er ikke alt for 
lovende. Fronten skulle have 
flyttet sig østover, men den lig
ger tilsyneladende og kører 
frem og tilbage over Born
holm.Han nægter dog at kom
me ind på hvad vi skal gøre, 
hvis vejret ikke bliver så godt, 
at vi kan flyve. 

- Vejret bliver bedre i mor
gen, siger han med overbe
visning i stemmen. Som VFR
pilot må man være optimist! 

TIi Gdansk 

I løbet af natten holder regnen 
op. På busturen til lufthavnen 
næste morgen oplever vi 
skiftevis gråvejr, næsten sol
skin, let tåge, rigtigt solskin og 
igen gråvejr. 

Og det er den sidste slags 
vejr, vi har udsigt til på turen 
over Østersøen. Flyveledel
sen bestemmer derfor, at flyv
ningen skal foregå som "Spe
cial VFR". Flyene skal starte 
med fem minutters mellem
rum, så man undgår at de fly
ver ind i hinanden. 

Der er lidt problemer med 
flyveplanen, men lidt i halvti 
er vi klar til start. Jeg har sat 
mig ind i flyet, da Hans Chris
tian bemærker, at det nok var 
en god ide at tage svømme 
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veste på. Det prøver jeg, sta
dig siddende i flyet, men for
gæves, så jeg må kravle ud -
og så er det såmænd svært 
nok endda. 

Jeg ved nu, at i en alvorlig 
situation kan man lige så godt 
lade være med at forsøge at 
få svømmevest på. Det er 
simpelthen umuligt, når man 
sidder i et lille fly. 

Kl. 0933 starter Hans Chris
tian motoren, men først kl. 
0959 får vi lov til at forlade GA 
parkeringsområdet, og kl. 
1002 starter vi. Vi stiger hurtigt 
og sætter kurs ud over Øster
søen, og snart ligger Born
holm gemt under skyerne. 

Skyerne er scattered, så vi 
går on top og bliver der en halv 
times tid, mens vi glæder os 
over omsider at se solen. 

Kl. 1040 er vi fremme ved 
kysten. En uendelig lang gan
ske smal tange strækker sig 
parallelt med den egentlige 
kyst, og sikken en sandstrand, 
der ser ud til at være. Vi flyver 
langs kysten et stykke tid, men 
kommer så ind over land. Der 
er skytjavser og en del turbu
lens, men nok at se på. Store 
fyrreskove og mange og store 
søer - og landeveje med træer, 
som i de gode gamle dage. Det 
ser ud til at landbruget er ba
seret på store godser, men ef
terhånden bliver det mere 
"dansk" med små marker og 
spredte gårde. 

Under flyvningen over Po
len harVagn en halv snes gan
ge forsøgt at få kontakt med 
flyveledelsen, men det lykkes 
først, da vi er fremme ved 
lufthavnen, hvor vi får at vide, 
at vi er nr. 2. 

Da vi ligger på finalen, får 
vi ordre på at gå rundt igen, 
for der et fly på banen . 

- De bruger både seler og 
livrem, lyder det tørt fra Vagn, 
da vi efter landingen drøfter 
det passerede. Flyet er en 
Robin DR400 fra den danske 
gruppe, og den har ligget i 
holding i tyve minutter! 

I øvrigt er der en stor høj
spændingsledning lige for en
den af banen - jeg synes vi 
var meget tæt på den. 

Kl. 1125 er vi atter på 
jorden. 

Vi bliver mødt af en ægte 
flyvelederbetjent, der med 
armbevægelser dirigerer os 
ind på plads. Da vi er kommet 
ud af flyet, kommer der en 
smækker uniformeret ungmø 
med kæk uniformshue, stram 
nederdel og stilethæle og 
dirigerer os til told og paskon
trol. Vi styrer hen mod den 
nærmeste bygning, hvor der 
står VIP på facaden, men den 
kategori hører vi åbenbart ikke 
til Geg har ellers slips på), for 
med kommandorøst bliver vi 
viftet videre til den alminde
lige passagerterminal. Men 
den er da også meget pæn. 
Toldeftersynet er en formalitet, 
men paskontrollen tager lidt 
længere tid end vi er vant til i 
fx Kastrup - vi bliver alle 
sammen tastet ind på en eller 
anden database for at kontrol
lere at vi ikke er skurke, folke-

fjender eller hvad der nu er 
gemt på harddisken fra WA
PA-tiden. 

En prægtig by 
Ude foran terminalen holder 
der en stor bus og venter på 
os. 

Det var meningen, at vi 
skulle køre kl. 11, men på 
grund af det befalede fem mi
nutters mellemrum mellem 
flyene kom det sidste fly først 
afsted fra Rønne kl. 1015, så 
klokken bliver henved 12, før 
vi kommer af sted. 

Med i bussen er en ung 
mand med et emblem, hvor 
der står Orbis Pilot- det er vo
res guide. Vi skal nemlig ikke 
direkte til hotellet, men først 
på byrundtur. 

Gdansk, der var en af han
sestæderne, hed tidligere 
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Pa vej hjem til hotellet Pinsedags aften fik vi oje pa 
en varmluftballon, der lavede "rundflyvning". 

Danzig og var i alt væsentligt 
en tysk by frem til 1945, da 
polakkerne overtog den, smed 
den tyske del af befolkningen 
ud og ændrede navnet til det 
nuværende. 

Byen blev stærkt beskadi
get under Anden Verdenskrig, 
men selv om der rykkede po
lakker ind efter tyskerne, er 
den centrale bydel alligevel 
blevet genopbygget som den 
var før krigen. Dvs kun faca
derne - selve husene er "mo
derne". Men det er gjort med 
en ægthed, som man ikke ser 
i de krigshærgede tyske byer, 
så man fristes til at sige, at 
Gdansk er den bedst genop
byggede tyske by. 

Vi boede på et trestjernet 
hotel ude ved kysten, så det 
tog en lille times tid at komme 
ind til byen med sporvogn, der 
var rørende billig, en Zloty (ca. 
2,50 kr.). En taxa kostede 16 
Zloty. 

Polen er tilsyneladende et 
af de lande, hvor det stadig er 
billigt at være turist. Det er i 
hvert fald billigt at spise på res
taurant, selv om vi måtte af med 
4 Zloty for et glas af husets vin 
- på fire centiliter. Derefter drak 
vi øl - og det var godt. 
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Smykker af rav er også 
billige - man skulle næsten tro, 
at de skovler rav op på stran
den. 

Man kan ikke veksle til 
Zloty i danske banker, men 
må gøre det lokalt. D-Mark og 
Dollars er dog almindeligt ac
cepterede, og enkelte forret
ninger tager danske kroner. 

Søndag var til fri dispositi
on. Vi tog på byrundtur på 
egen hånd og fik set meget, 
men kunne godt have brugt et 
par dage til i denne prægtige 
by. 

Hvordan kommer man til 
Peenemunde? 

Den organiserede del af turen 
var sådan set forbi med an
komsten til Gdansk. Der var 
så mange individuelle ønsker 
om hvad man ville se - og ikke 
se - at turledelsen havde valgt 
at lade deltagerne flyve hjem 
hver for sig. 

Nogle ville gerne besøge 
museet for V1 og V2 i Peene
munde, og de samledes søn
dag kl. 1 O på hotellet til en 
drøftelse af hvordan det bedst 
kunne lade sig gøre. 

Problemet var, at vi kom fra 

et ikke-EU-land og derfor skul
le tolde ind i Tyskland. Skulle 
man rekvirere told til Peene
munde og håbe på, at de ikke 
gad køre derud? Eller skulle 
man tolde i fx Barth eller 
Heeringsdorf? Sidstnævnte er 
militær, så der var måske luk
ket, helt eller delvist, på hellig
dage. Er Anden Pinsedag da 
helligdag i Tyskland? Guiden 
sagde, at det var den ikke i 
Polen. 

Jamen, hvis vi flyver via 
Rønne, kommer vi fra et EU
land, og så kan vi bare lande 
i Peenemunde. 

Men når vi så er kommet til 
flyvepladsen i Peenemunde, 
hvordan kommer vi så til 
museet? Ligger museet ikke 
på flyvepladsen? Kan vi ikke 
bare tage en taxa? Kun en en
kelt af deltagerne i morgen
briefingen havde været i 
Peenemunde før ( i bil), og han 
mente, at der var 5-6 km at gå 
- så langt gad han i hvert fald 
ikke gå! Nå, han havde jo også 
set museet før. 

Det endte så med, at nogle 
besluttede sig for at prøve at 
komme til Peenemunde på 
den ene eller den anden må
de, mens resten valgte at fly
ve direkte til Danmark. 

Til den sidste kategori hør
te vi. 

Manglende køkultur 

Der er ikke organiseret bus
transport til lufthavnen pga af 
den individuelle afgang, så vi 
tager en taxa og ankom ca. 
halvti. 

Der er ganske langt derud, 
så taxameteret viser 42 Zloty, 
men chaufføren forlanger det 

dobbelte - han vil også have 
betaling for tilbageturen til 
Gdansk. Måske ikke helt uri
meligt - der så i hvert fald ikke 
ud til at være ventende taxa
kunder i lufthavnen, hvor der 
holder to trafikfly klar til af
gang, en ATR72 fra LOT og 
en Fokker 50 fra SAS Commu
ter. 

I briefingrummet er der en 
masse mennesker. Udover de 
mange danskere også en tysk 
gruppe, der åbenbart også 
har været på klubtur til 
Gdansk og nu skal hjem. 

Vejret er smukt i lufthavnen, 
men der er torden over Nord
tyskland, hvilket giver an
ledning til en masse snak frem 
og tilbage, inden de beslutter 
sig for at tage af sted. 

Det giver kapacitetspro
blemer i havnekontor m.v., og 
vi passagerer sidder bare og 
kigger ud i luften. 

Manglende køkultur bevir
ker, at tre personer, der an
kom til lufthavnen efter os, bli
ver ekspederet før Vagn, så vi 
tilbringer henved to en halv 
time i briefingrummet. 

- Man skal have god tid, 
hvis man vil med på den slags 
ture, sukker en pilotkone, der 
åbenbart har prøvet det før. 

Der er tilsyneladende ikke 
noget kafeteria, hvor vi kan 
fordrive ventetiden, eller ikke 
nogen skattefri butik (.,VI 
skulle have købt noget i butik
ken på hotellet"). 

Til gengæld er der masser 
af bureaukrati hos havnead
ministrationen, der skal have 
betaling for alt muligt - og ikke 
vil modtage landets egen va
luta som betaling, men forlan
ger D-mark eller Dollars! 

I Gdansk lufthavn parkerede vi ved siden af denne 
litauiske An-2 (LY-ALD). 
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Og da Vagn endelig er ble
vet færdig med papirnusseri
et, er vores flyveplan blevet 
for gammel og må fornyes, så 
klokken bliver 1229, før vi kan 
starte motoren på OY-AZB. 

Keder I jer? 

- Please confirm we are going 
to turn right, hører jeg Vagn 
sige i mikrofonen, og det gør 
tårnet, så umiddelbart efter at 
vi kl. 1243 er blevet airborne, 
lægger Hans Christian flyet i 
et højredrej og vælger derpå 
en kurs på 240°. 

Flyet er tanket op, så vi 
regner med at flyve non stop 
ad en rute over de polske 
VOR-stationer KARTUSY, 
TREBLO og DARLOWO, der
fra til Rønne og videre over 
ALMA i Sverige til Roskilde. 

I Polen skal VFR-trafikken 
følge bestemte luftveje, og 
dette er vejen til Danmark. In
gen diskussion! 

Det er lidt diset. Flyet be
væger sig lidt op og ned, og 
der kommer også lidt regn på 
forruden, men snart er alting 
normalt og vi flyver stille og 
roligt mod vest. 

- Keder I jer?, spørger 
Vagn. Det gør jeg! Jeg keder 
mig altid, når jeg flyver. 

Det lyder nu ikke særlig 
overbevisende. 

Omkring kl. 1305 er der 
nogle gevaldige lyn ud til højre 
for flyet. Det bliver mere diset 
og sigtbarheden mindskes, 
men det kun nogle minutter, 
og da vi krydser kysten kl. 
1333 er det strålende solskin. 

Vi passerer lige over en fly
veplads med en del helikop
tere - de står på række og ge
led, så den har nok været mi
litær. 

Sidste strækning 

Og så går det ellers ud over 
Østersøen. Havet har lagt sig 
og viser ikke længere tænder, 
men der er ikke meget at se 
på. Nu begynder vi faktisk at 
kede os, så vi lister et par bla
de frem og begynder at læse. 

Da jeg kl. 1339 kigger ud, 
ser jeg at vi er over land. Der 
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ligger en kirke under os, og 
jeg kan med sikkerhed sige 
at det ikke er Bornholm - så vi 
må altså være kommet til Skå
ne. Vi får bagefter at vide, at 
vi ikke har overfløjet Bornholm, 
men er fløjet forbi "landet". 

Vi flyver nu stik vest, pas
serer Falsterbokanalen kl. 
1456, når Sjællands kyst kl. 
1509 lidt syd for Køge og læg
ger så kursen om mod EKRK., 
hvor vi lander kl. 1520. 

Og hvad er det for en uni
formeret person, der kommer 
ud til flyet? En tolder, min 
sandten. Han tager det dog 
meget afslappet og ved åben
bart, at der ikke er nogen 
skattefri butik i Gdansk. Der
imod ser vi ikke noget til po
litiet, som ellers altid dukker 
op, når der kommer fly fra 
udlandet. 

Inde på havnekontoret 
spørger man, omvi har set no
get til en anden Cessna 172, 
OY-AZM, som man har fået 
flyveplan på fra Gdansk. 

Det er der ingen, der har, 
men det viser sig hurtigt, at 
AZM har hjemsted i Stauning 
og slet ikke er med på turen. 
Der må altså være tale om en 
slåfejl ved overførslen af fly
veplanen (AZM i stedet for 
AZB), for når Vagn talte med 
flyveledelsen, brugte de altid 
betegnelsen Zulu Bravo. 

Og så er der ikke andet for 
os at gøre end at tage afsked 
med .kaptajn Hansen og 
hans besætning" og sige tak 
for en god tur. 

Det har været en enestå
ende oplevelse. 

Efterskrift 

Dette stykke er primært be
regnet på kommende bagsæ
depassagerer: 

Sørg for at have et kort 
med, så du kan følge med på 
turen. ~t bilkort med mange 
stednavne er bedre til den 
slags end et flyvekort. 

Når man ikke har hoved
sæt på, er støjniveauet ret højt, 
også i moderne privatfly. Har 
du et høreværn, fx til din mo
torplæneklipper, så tag det 
med. 

OPDAG FEJLEN I TIDE 

Inspektions
billede af 
HP nozzle 
guide vanes. 

Inspektion af 
forbrændings
kammeret i en 
IAE V 2500 
flyrnotar 
med Olympus 
Boreskop. 

* Ingen uforudsete driftsstop 
* Ingen kostbar de-montering 
* Flere kan inspicere samtidig 
* Foto- og videodokumentation 

SPECIALISTER I INSPEKTION 

OLYMPU$~ 
~ 

INDUSTRIAL ( ---\ 

~ Pov,h 
lec 

FoviTech A/S 
Blokken 38 
3460 Birkerød 

45 82 08 11 

"", 
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KZ-rallyet 
KZ-rallyet i Stauning den 9-. 11. juni var ikke begunstiget af godt 
vejr, men som det fremgår af Fritz Krags billeder, så var der 
også solskin mellem regnbygerne. 

Men publikum svigtede flyvestævnet om lørdagen - der var 
kun godt 1.600 betalende tilskuere, skønt der blev budt på noget 
så sjældent som en Mosquito - dem er der kun to at, der stadig 
er flyvende. 

Flyet i Stauning var en T. Mk. III, afleveret fra fabrikken i april 
1945. Den tilhører nu British Aerospace, arvtager til de Havilland 
fabrikken, og flyver ca. 50 timer om året ved flyvestævner o.l. 

At få den til Stauning kostede 1::5.000, der blev sponseret af 
medlemmer af KZ & Veteranflyklubben som hyldest til den af
gående formand Magnus Pedersen, der også fik en flyvetur i 
Mosquitoen. 

En velfortjent hæder til Magnus for mere end 25 års indsats 
for bevaringen af vor flyvehistoriske arv. 

Årets rally var i øvrigt det 28., han organiserede. Det samlede 
omkring 260 fly, lidt færre end ventet, men en del fra det sydlige 
udland nåede ikke frem på grund af vejret. 
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Næste rally afholdes den 6. - 9. juni 1996. 

-
Wa~o "i:iassic N50YM er en fabriksbygg';;t~replika fra 
1993. Den er pa amerikan~f:< register, men baseret i 
Tyskland. · . · . . '· r. · ~--_,..,. .. ......_,_ 

Pulsar OY-CJL , tosædet fly af komposit, bygget af 
Mogens Jansen, .GrerJå. Mot.or: ~5 hk Rotax 580. 
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KONGELIG DANSK 
AEROKLUB 

Protektor: 
Hans Kongelige Højhed Prinsen 
Præsident: 
Grev Flemming af Rosenborg 
Formand: Aksel C . Nielsen 

Generalsekretariat, bibliotek og 
KDA-servlce 
Generalsekretær H. N. Knudtzon 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Åbent man.-tor .. 09.00-16.00, 
tre. 09.00-14.00 
Første lørdag i måneden 10.00-15.00 
Telefon 46 19 08 11 
Telefax 46 19 13 16 
Postgirokonto: 5 02 56 80 

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

Dansk Drageflyver Union 
Dagmar Skov 
Gl. Klrkevej 1, Tiset, 6510 Gram 
Telefon 7 4 82 20 15 

Dansk Faldskærms Union 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 
Telefon 43 26 26 26, lok 357 

Dansk Kunstflyver Union 
Hangarvej A4, 4000 Roskilde 
Telefon 46 19 OB 07 
Formand: Lennart Wahl 
Telefon 38 79 15 09 

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

Dansk Svæveflyver Union 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholtvej 10 
7400 Herning 
Telefon 97 14 91 55 
Telefax 97 14 91 OB 
Resultatservice: Tlf.: 97 14 93 25 

Dansk UL-Flyver Union 
Hasse Pedersen 
Bålhøj 33 
9700 Brønderslev 
Telefon: 98 81 12 28, 
Fax 98 81 13 92 

Fritflyvnings-Unionen 
Allan Ternholm Jensen 
Bredgade 20,2 th , 6900 Skjern 
Telefon 97 35 40 04 

Llnestyrlngs-Unlonen 
Pia Rasmussen 
Almavej 8, 9280 Storvorde 
Telefon 98 31 91 98 

RC Sport Danmark 
Jørgen Larsen 
Borgergade 19, Koldby, 
7752 Snedsted 
Telefon 97 93 62 61 

Danmarks Flyvemuseum 
Formand: Søren Jakobsen 
Ellehammers Alle 3 
7190 Billund 
Tlf. 75 35 32 22 

FLYV 8/95 

Husk alle KDA-medlemmer kan få udstedt rabatkort til AVIS Biludlejning! 

DANSK~' UL-FLYVER ,-. ~ 
UNION, ~~ 

Dansk UL-flyverunions årstræf 196 

Dette års UL-træf afholdes 
på Nakskov Flyveplads i uge 
31 . Nærmere betegnet fra 
søndag d. 31 juli - lørdag d. 5 
august. 

Den arrangerende klub er 
Ballerup's UL-Flyveklub Alba
tros, som normalt flyver fra en 
plads i Måløv, tæt på Køben
havn. 

Albatros afholdt også sidste 
år's UL-træf - "Danmark rundt 
1994" - Som blev en kæmpe 
succes, både på grund af 
planlægningen og den store 
deltagelse, mere end 20 UL
fly var med hele vejen rundt, 
men også det danske som
mervejr viste sig fra sin bedste 
side i den periode der blev 
fløjet Danmark rundt. 

Sidste år's DM blev afholdt 
af UL-flyveklubben Albatros, i 
forbindelse med samme tur, 
hos en UL-klub i Brønderslev 
som lagde faciliteter til. 

Dette år's faste holdepunkt 
for UL-TRÆF 1995 bliver Nak
skov Flyveplads, hvorfra der 
vil blive arrangeret ture til bl.a. 
Ærø, Møns Klint og Nordtysk-

land. DM 1995 i navigations
flyvning og præcisionslanding 
vil ligeledes blive afholdt på 
Nakskov Flyveplads i uge 31 
(foreløbigt programsat til ons
dag d. 2 august, med alterna
tiv torsdag) . 

Torsdag d. 3 august om 
aftenen er der arrangeret han
garfest med UL-revy og leven
de musik på Nakskov Flyve
plads. 

I forbindelse med festen vil 
der også være præmieover
rækkeiser. 

Hvis vejret arter sig bare 
halvt så godt som sidste år, 
bliver træffet også i år en suc
ces, da der p.t. er kommet for
håndstilkendegivelser om at 
deltage, fra mere end 30 UL
fly, fordelt på ca. 12 forskellige 
typer UL-fly. 

Alle er velkomne på Nakskov 
Flyvepl,ads i denne uge, men 
det er ønskeligt med eventuel 
tilmelding til festen om torsda
gen - Af hensyn til indkøb 
m.m. 

Yderligere oplysninger kan 
indhentes hos KDA. 

Deadline 
Stof, der ønskes medtaget på de blå sider i september
nummeret, må være KDA i hænde senest onsdag den 

2. august . Til oktober-nummeret må det være 
fremme senest fredag den 1. september. 

Redaktion: Knud Larsen, tlf. 46 19 08 11 . 

International 
Air Cadet 
Exchange 1995 

Martin Boie Christiansen, der 
er 18 år og svæveflyver i Hjør
ring Svæveflyve Klub, delta
ger som eneste danske pilot i 
IACE '95. Der har i en årrække 
ikke været dansk deltagelse i 
dette udvekslingsprogram. 
Martin's ophold foregår i Nor
ge i perioden 15. juli til 3. au
gust. 

Ud over dansk deltagelse 
er der piloter fra 10 andre 
lande. 

Martin Christiansen vil efter 
hjemkomsten udarbejde en 
rapport, der bliver bragt her i 
FLYV. 

Meddelelser fra unionen: 
nr. 34 af 13.06.95 vedr. den 
militære flyveøvelse Central 
Enterprise '95 plus bilag 

nr. 35 af 13.06.95 vedr. Cen
terkontorets åbningstider. 

nr. 36 af 13.06.95 vedr. an
svarsforsikring for instruktører 
og materielkontrollanter. 

nr. 37 af 14.06.95 vedr. orga
nisationsændring i Unionsad
ministrationen. 
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B 

Landstræner søges 
Til afløsning for vores landstræner Niels Seistrup, der ønsker at stoppe sine aktiviteter pr. 

1. januar søges en landstræner. 

Opgaverne er primært at forestå og organisere træning og international 
konkurrencedeltagelse for såvel senior - som juniornationalholdet samt unionens 

talentudviklingsprojekt. 
Stillingen, der er en deltidsstilling, er normeret til ca 700 timer og kan eventuelt 
kombineres med den ligeledes opslåede konsulentstilling. 

Nærmere oplysninger om stillingens indhold hos Jens Børsting på telf.: aften 42 35 53 06 

dag: 33 14 88 88 lokal 5610. 

Ansøgninger indsendes til Dansk Svæveflyver Union v. formanden Bent Holgersen, 

Hvedevænget 30, 6600 Vejen. 
Ansøgningsfrist er 15.8.1995 

Konsulent søges 
Dansk Svæveflyver Union søger en konsulent til afløsning for Ole Didriksen, der trækker 
sig tilbage pr 1. januar 1996 

Som konsulent vil du blive involveret i de mangeartede uddannelses- og 
udviklingsopgaver, der er i en organisation som vores. 
Stillingen kan udformes som en heltids - eller deltidsstilling og kan eventuelt kombineres 

med stillingen som landstræner. 
En egentlig stillingsbeskrivelse kan ikke på nuværende tidspunkt udformes, Det 
afhænger af dig, dine ønsker og dine forudsætninger. 
Grundet stillingens karakter kan forventes en del weekend- og aftenarbejde 

Dine kvalifikationer: Kan variere bredt, men stikord kunne være instruktør eller 
materielkontrollant, undervisnings erfaring, forhandlingsvant, engelsk, tysk og vant til 

EDB. 
Mulighederne er mange, men en fællesnævner for ovennævnte vil være engagement. 

Har du lyst til at høre nærmere, kan du ringe til Bent Holgersen tel. 75360825 {aften) eller 
Edvin Thomsen på 97149155 {dag). 

Ansøgninger indsendes til Dansk Svæveflyver Union v. formanden Bent Holgersen, 

Hvedevænget 30, 6600 Vejen. 
Ansøgningsfrist er 15.8.1995 
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Samlet resultat af Danmarks- KALENDER 
mesterskabet 1995 

1· 
1 SM-klassen: 11-12/8 Air-BP Rally, Aars Flyveplads 

1 Kristian S. Hansen Hern 3678,4 point 18-20/8 International Ladies Cup, Eindhoven, Holland 

2 Jan S. Hansen ØSF 3535,9 
20-27/8 EM i præcisionsflyvning, Polen 

- 27/8 Flyvningens Dag, Roskilde Lufthavn 
3 Knud Møller Andersen Hern 3529,0 - 1-3/9 Air Rally lnt. des Vendanges, Luxembourg -

4 Niels Ternholt SG70 3525,9 - Perpignan - Carcassonne 

5 Stig Øye Poly 3522,3 - 2-3/9 DMU-tur til Læsø 

6 Ib Wienberg SG70 3505,5 -
7 Ole Arndt JAS 3371,2 -
8 Poul Olesen Ålb 3255,5 -
9 Ulrik Sørensen SG70 3215,8 - 5-13/8 Førsteinstruktørkursus Fl-2 (9512) 

10 Ulrik Eilert ØSF 3212,9 - 19-26/8 Hjælpeinstruktørkursus Hl-2 (9502) 
9-10/9 Nationalholdstræning 

11 Alex T. Pedersen Fyn 3151,9 - 13/9 S-teoriprøve S3/95. Tilmeldingsfrist: 1 /9 
12 Svend Andersen Tøl 3139,4 - 22-24/9 Nordisk svæveflyvemøde, Danmark 

13 Erik Døssing Vib 3051,3 - 21-22/10 PR seminar, Arnborg 

14 Carsten Thomasen SG70 3042,5 -
15 Peter Eriksen ØSF 3020,7 -

~ 4 16 Mogens Hansen N.Sj 2971,2 -
17 Mads Lykke Vejle 2950,9 - 18-20/8 Ballonstævne i Randers 

18 Klaus Degner N.Sj 2948,6 -
19 Jan Gevad Tøl 2897,3 -
20 Jan Buch-Madsen M.Sj 2819,1 -
21 Jørgen Ib SG70 2796,8 -
22 Henrik Christiansen ØSF 2290,3 -
23 Niels H. Simonsen Skiv 2242,5 27 Lars Bentsen N.Sj 2463,6 -
24 Rasmus Mortensen N.Sj 2206,3 28 Bjarne Jensen Thy 2453,3 -
25 Philip Søborg Tøl 1917,9 29 Henrik Sindrup ØSF 2402,3 -

26 Morten J.Christensen Årh 1878,7 30 Peter Sommerlade Thy 2398,4 -

27 Erik Kuhlman Hansen N.Sj 1624,5 31 Edvin Thomsen Fyn 2342,3 -
32 Leif Petersen Kold 2314,6 -
33 Niels Peter Nørgaard Kold 2193,4 -
34 Torben E. Kristensen Poly 2187,3 -
35 Jens Peter Jensen Tøl 2184,6 -
36 Ole Termansen Bill 2100,8 -

Standardklassen: 37 Svend Erik Madsen Kold 2099,8 -r • 
38 Erik Bakker Fyn 2074,2 -

1 Henrik Breidahl ØSF 3590,3 point 39 Christian Skov Årh 2065,9 -
2 Uffe Edslev Årh 3588,6 - 40 Johny F. Andresen V-Jy 1963,0 

l 3 Flemming Schneider Årh 3506,7 - 41 Niels Ebbe Gjørup Vibo 1933,9 

r 

4 Lars Ternholt SG70 3488,9 - 42 Lars Jensen Hern 1709,9 
5 Jan S. Pedersen N.Sj 3313,3 - 43 Kjeld Josephsen ØSF 1071,9 
6 Øjvind Frank SG70 3269,3 -
7 Poul-Kim Larsen M.Sj 3212,6 -
8 Kim Wium Andersen SG70 3206,2 - Nationalholdsliste {2-årig}: 
9 Per Winther V-Jy 3156,0 -
10 Jens Binderup M.Sj 3118,8 - 1 Flemming Schneider 18 Erik Døssing 
11 Tom Jørgensen M.Sj 3016,3 - 2 Stig Øye 19 Kaj H. Pedersen 
12 Charles Gjørup SG70 2973,8 - 3 Niels Ternholt 20 Mads Lykke 
13 Kaj H. Pedersen V-Jy 29(.2,6 - 4 Kristian S. Hansen 
14 Mogens Hoedgaard Årh 2971,5 - 5 Jan S. Hansen Nationalholdsliste {1-årig 
15 Jan W. Andersen N.Sj 2963,4 6 Ib Wienberg udtaqelseNM-97): 
16 Klavs Vang Pedersen ØSF 2960,4 - 7 Jan S. Pedersen 
17 Jens Chr. Pedersen Thy 2935,2 - 8 Knud Møller Andersen 1 Kristian S. Hansen 
18 Lars Lyng Vejl 2934,0 - 9 Lars Ternholt 2 Henrik Breidahl 
19 Niels Erik Skærlund Hern 2878,3 - 10 Ulrik Eilert 3 Uffe Edslev 
20 Anders M. Andersen Ålb 2845,3 - 11 Poul Olesen 4 Flemming Schneider 
21 Henrik Basse S.Jy 2719,1 - 12 Henrik Breidahl 5 Jan S. Hansen 
22 Helge Hald Avia 2718,0 - 13 Ole Arndt 6 Lars Ternholt 
23 Henrik Gormsen FSK 2696,0 - 14 Jan W. Andersen 7 Knud Møller Andersen 
24 Johannes Lyng Vejl 2660,8 - 15 Øjvind Frank 8 Niels Ternhalt 
25 Tage Sørensen V-Jy 2597,5 - 16 Jens Binderup 9 Stig Øye 
26 Arne Boye-Møller V-Jy 2509,1 - 17 Tom Jørgensen 10 Ib Wienberg 
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Havarier 
LS-7, OV-XSB, under 
fortræning til europamester
kaberne for juniorer i Lezno, 
Polen 
Den 3. juli d.a. blev vi igen ramt 
af et alvorligt havari, hvorved 
Lars Hansen fra Aalborg Svæ
veflyveklub omkom. 

Der var ingen vidner til ulyk
ken, der fandt sted ca. 6 km 
fra flyvepladsen. Nogle mark
arbejdere der arbejdede i om
rådet, blev først opmærksom 
på ulykken, da de hørte ned
slaget mod jorden. 

Det er oplyst, at Lars ca. 25 
min. før ulykken skete, havde 
meddelt sit hold, at han kunne 
blive nødt til at foretage en ude
landing, da det var småt med 
termik i det område, hvori han 
befandt sig. Herefter var ingen 
i kontakt med ham. 

De tekniske undersøgelser 
forestås af de polske myndig
heder med bistand af lands
træner Niels Seistrup, der re
præsenterer HCL på stedet. 

De foreløbige undersøgel
ser tyder på, at Lars har været 
under indflyvning til en lan
dingsplads, hvor indflyvningen 
er generet af nogle højspæn
dingsledninger. Formentlig har 
Lars forsøgt at trække flyet op 
over disse ledninger, men har 
ikke haft tilstrækkelig flyvefart 
til at fuldføre manøvren, såle
des at flyet er stallet i jorden. 
Der er ingen tegn på at flyet 
har været i spind. 

Formand: 

Astir es, OV-XDZ 
Den 1. juli d.å. havarerede en 
Astir CS i forbindelse med en 
spilstart. Piloten reddede sig i 
sin redningsskærm. 

Omstændighederne kan 
kort beskrives således: Efter at 
have samlet flyet, begyndte 
piloten på dagligt tilsyn, men 
blev forstyrret heri, da flyet stod 
i vejen og skulle flyttes. Dagligt 
tilsyn blev afbrudt og ikke som 
anbefalet, påbegyndt forfra. 
Der blev ikke foretaget positivt 
rorcheck. Der var ikke isat sik
ringssplitter i rorforbindelserne. 

Piloten oplyser, at flyet un
der starten slog halen relativt 
hårdt i jorden inden det lette
de. Under stigningen, der hav
de karakter af en kavalerstart, 
måtte piloten erkende, at der 
ikke var forbindelse til højde
roret. Han besluttede at fort
sætte starten, og efter at flyet 
var udkoblet (selvudløst) fra wi
ren i ca. 300 m højde, og det 
ikke var muligt at styre det, be
sluttede han at forlade flyet i sin 
redningsskærm. Dette sker 
uden yderligere dramatik. 
Vi må igen indskærpe, 
at hvis man bliver afbrudt i et 
dagligt tilsyn, så begynde forfra 
at positiv rorkontrol hører med 
til dagligt tilsyn 
at vi fortsat anbefaler brug af 
sikringssplitter ved samling af 
rorforbindelser med /'hotellier
koblinger, således som vi i tid
ligere klubmeddele/ser, senest 
den 21.09.94, har gjort det. 

Dagmar Theilgaard 
tlf. arb. /riMu_ Næstformand: PerToft 

74 84 82 80 
75 51 87 55 
31 5408 97 
86 441133 
74 53 0918 
74 631311 
65 96 53 61 
75 66 58 71 

Kasserer: Vagn Jensen 
Sekretær: 
Bestyrelsesmedl.: 

Carl Erik Mikkelsen 
H Vagn Hansen 
Erry Knudsen 
Mogens Thaagaard 

DMU • tur til Læsø den 2-3. sept. 
Ankom til Læsø lørdag når du 
vil. På flyvepladsen står en 
cykel med dit navn på. 

Du skal bo i et lille to-perso
ners feriehus med køkken, bad 
og toilet. Husene ligger ca 5 
km fra flyvepladsen. Kl. 16 - 18 
er der busrundtur med guide. 
Kl. 20 hjælpes vi med midda
gen i den fælles spisesal. 

Husene forlades søndag 
kl. 12; cyklerne afleveres. 
Rovs-Hansen har inviteret os 

D 

til at besøge Frederikshavn 
Flyveklub for de der har lyst. 

Overnatning, bustur, cykel
leje og aftensmad kr. 300 pr. 
deltager. 

Vi håber, at se rigtig mange 
fra alle egne af landet. Husk 
at tage kone, mand, børn og 
venner med. Tilmelding se
nest den 10. august til Per Toft 
tit/fax 31540705/31540897 el
ler Johs. Pedersen 86985002 
/86988877. 

Mindeord 
Onsdag den 17. maj mistede 
Holstebro Svæveflyveklub på 
tragisk vis to højt respektere
de medlemmer. Karl Børge 
Visby Bunch og Erik Holm 
Nielsen. 

Karl Børge startede sin 
svæveflyver karriere i foråret 
1966. Allerede året efter kom 
K.B. i bestyrelsen som mate
rielforvalter og i 1968 blev han 
valgt til formand. Denne post 
bestred han helt frem til 1980. 

I den årrække, hvor K.B. 
var formand, oplevede klub
ben store forandringer. Klub
bens flyveplads i Nr. Felding 
skylder vi K.B. meget stor tak 
for, mange dage og nætter 
blev brugt på at rede alle trå
dene ud i dette projekt. Og 
da hangar m.v. skulle byg
ges, var K.B. igen i front. Han 
var en ener som stille og roligt 
fik tingene til at køre, uden 
store ord og armbevægelser, 
men med en entusiasme, 
som er de få forundt. 

Efter 12 år på formands
posten valgte K.B. ikke sit oti
um, men arrangerede sig hur
tigt i materiellet og var frem til 
sin død klubbens materiel
kontrollant. Desuden valgte 
K.B. igen i 1991 at træde ind i 
bestyrelsen, først som næst
formand og til sidst som klub
bens sekretær. 

Nyt fra motor
flyveklubberne 

Politiets Flyveklub arrangerer 
Åbent hus på Sindal Flyve
plads lørdag den 12. august. 

Flyvende gæster ankom
mer senest kl. 1100. Efter fro
kosten er der mulighed for en 
køretur til Skagen/Grenen. 
Mellem kl. 13 og kl. 16 er der 
åbent hus for kolleger og fami
lie fra Frederikshavn Politi. 
Tilmelding senest d. 4. august 
til Allan lsraelson på tlf. 9840 
1181 eller Per Kristensen, tlf. 
98484432. 

Midtsjæl/ands Motorflyve
klub har klubtur til Bremerha
ven den 19-20. august. 

For klubben, venner og 
kammeraterne er K.B.'s plud
selige død et uerstatteligt tab. 
Han elskede »sin« flyveplads 
og brugte mangen en fristund 
til blot at nyde naturen, miljøet 
og kammeraterne og ind imel
lem en lille flyvetur i sin Libelle. 

Erik Holm Nielsen opnåede 
desværre ikke at afslutte sin 
livsdrøm. I mange år kom han 
på flyvepladsen, blot for at 
kikke og snakke, men blev der 
tilbudt en flyvetur, var Erik 
straks at finde i cockpittet, og 
endelig en forårsdag i 1994 
skulle det være. Erik blev en 
supergod kammerat; han del
tog i alt og nåede i sin korte 
karriere at være primus motor 
i forhandlingerne med Holste
bro Kommune omkring pro
jekteringen af en ny tværbane. 

I vil aldrig blive glemt. Æret 
være jeres minde. 

Klubkammeraterne i 
Holstebro Svæveflyveklub 

Foreningen Danske Flyvere 
Protektor: 

Hans Kongelige Hojhed Prinsen 

Formand: 
Generalløjtnant Chr. Hvidt 

Generalsek retær: 
Luftkaptajn Erik Thrane 

Sekretariat: 
Gl. Kongevej 3, 1610 København V 

Et medlem har korrigeret 
vores oplysning i juni-numme
ret af FLYV, hvor vi skrev, at vi 
i 1994 fik vort første 3. -genera
tions medlem. Det skete fak
tisk allerede i 1985, hvor Tho
mas Krum, nu flyvestyrmand 
i SAS Commuter, meldte sig 
ind. 

Ved årsfesten, hvor han 
blev optaget, var både hans 
far, luftkaptajn Fritz Krum, og 
hans farfar, Major E. H. Krum
Hansen tilstede. 

Vi takker for korrektionen 
og har bedt familien Krum om 
at undskylde os vor manglen
de historiske viden. 

Næste arrangement: Fore
drag den 10. oktober. 
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OSCAR 
YANKEE 

Kommentarer 
til Oscar 
Yankee 

Det navn, der står i rubrikken 
.,Ejer", er ikke altid den juridi
ske ejer af flyet, men ofte ope
ratøren. Det gælder fx Dornier 
Do 228 OY-CHG, der rent fak
tisk tilhører Dansk Fondssel
skab, København. Den fløj 
første gang den 23. dec. 
1983, registreret D-IBLE, og 
blev leveret til Norving den 30. 
samme måned, nu med bog
staverne LN-HPG. I decem
ber 1990 blev den solgt til 
North Cross Airways som SE
KTM, men siden juni 1993 har 
den stået parkeret i Roskilde. 

De to DC-1 O'ere ejes heller 
ikke af Premiair. OY-CNT er 
indlejet til udgangen af 1998 
fra Europeisk Luftcharter KB, 
Stockholm, OY-CNU ligeså 
længe fra Skandinaviska Luft
fartsinteressen Nr. 3 KB, 
Stockholm. 

OY-CNT blev leveret den 5. 
juni 1980 til Western Airlines 
som N915WA, kom ved West
erns sammenslutning i 1987 
med Delta til sidstnævnte, 
men blev solgt året efter til 
United Aviation Services . 
Samme år kom det til Scanair 
somSE-DHT. 

OY-CNU var oprindelig re
gistreret N914WA og blev af
leveret fra fabrikken den 12. 
maj 1980. Den fløj for West
ern og Delta til 1988, da den 
blev solgt til Atlantic Business 
Ine. og kom samme år til 
Scanair som SE-DHU. 

OY-MUD Shorts 360 fløj før
ste gang 14. marts 1986 som 
G-BMNI og blev leveret den 
25. maj til CCAir som N693-
PC. I 1991 blevflyetovertaget 
af Security Pacific Equipment 
leasing Ine. i San Diego, der 
stadig ejer det. 
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Tilgang 

OY- Type 

CHG Dornier Do 228-100 
CNT Douglas DC-10-10 
GNU Douglas DC-10-10 
HGB Hughes 369D 
KHX SH Nimbus 3T 
MUD Shorts 360 
SVD Piper PA-28-180 
SVY BAe Jetstream 31 
TAM Cessna 501 

Slettet 

OY- Type 

ALG B0cker Bestmann 
MUG Shorts 330 
svz Jetstream 31 
XTR SZD-50-3 

Ejerskifte 

OY- Type Reg.dato 

BCB PA-28-140 15.6. 

BCP PA-28-140 15.6. 
CAC Partenavia 12.6. 

P.68B 
EAH PA-23-250 31.5. 
MTX St. Libelle 30.5. 

TRZ Cessna P 206E19.6. 

OY-SVY Jetstream fløj før
ste gang den 13. nov. 1987 
som G-31-783 og blev leveret 
på årets sidste dag til Ontario 
Express som C-FASJ. 

Byggeår og tidligere regi
strering for de øvrige "nye" 
fly er: 

OY-HGB 1982 
OY-KHX 1984 
OY-SVD 1973 
OY-TAM 1974 

CS-HCI 
D-KHXB 
SE-GOK 
N910N 

En opmærksom læser har 
henledt vor opmærksomhed 
på et par fejl i denne rubrik i 
nr. 6: 

Falcon 20 OY-CKY er byg
get i 1973, ikke som angivet i 
1997, og registreringsbogsta
verne for den omtalte Pilatus 
Porter er OY-PBA. 

Fabr. nr. Reg.dato Ejer 

7022 3.6. lkaros Fly, Roskilde 
47833 31.5. Premiair, Kastrup 
47832 31.5. Premiair, Kastrup 
1146D 2.6. Grønlandsfly, Nuuk 
06 31 .5. Edvin Thomsen, Låsby + 
SH3692 15.6. MUK Air, Dragør 
26-7305490 8.5. Sun-Air, Billund 
781 24.5. Sun-Air, Billund 
500-158 13.6. Torben og Marianne Andersen, 

Hedensted 

Dato Ejer Årsag 

14.6. Bondo Andersen, Vig Hav. 22.7.90, Trundholm 
8.6. MUK Air, Kastrup Lejemål ophørt 

31 .5. Sun Air, Billund Udlejet til England 
8.6. Holstebro Svæveflyveklub Hav. 17.5.95, Nr. Felding 

Nuværende ejer Tidligere ejer 

Henning Andreasen, Sæby + B. Krause Kristensen, Grenå 

Jørgen Gram, Ebeltoft S.P. Rasmussen, Fr.havn 
Capenhagen Airtaxi, Roskilde Skjoldenæsholm Gods 

Center Flight, Roskilde + Chrito, Brøndby 
Søren Guldborg Jensen, Michael Fjord, Vejen + 
Støvring+ 
H.O. Kobbelgård, Ålborg Varde Faldskærmsklub 

Romantik i luften 
Danairs fordelagtige »eventyr-billetter«, hvor man i 
skolernes sommerferie kan rejse frem og tilbage på 
en indenrigsrute for kun 395 kr., benyttes nok især af 
folk, der skal i sommerhus. 

Der er dog også ganske mange, som bruger dem 
til en udflugt og rejser frem og tilbage samme dag. 

Et ungt par fra Nordborg havde således den 7. juli 
inviteret familie og venner på en udflugt til København 
med Cimber Air. 

Undervejs kom de ædle givere i tanker om, at det 
vist var på tide, at de blev gift - og det blev klaret på 
stedet. Luftkaptajner har ganske vist ikke samme ret 
som skibsførere til at foretage vielser, men heldigvis 
havde Sønderborgs borgmester Ingolf Winzor også 
købt en eventyrbillet til den flyvning, og han sørgede 
for, at parret fik hinanden på lovformelig vis. 

Der kan man se, hvad en eventyr-billet også kan 
bruges til. 
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Paris Air Show 

Antonov An-38K, der fløj første gang den 23. juni er konstrueret i Ukraine, produceres i Sibirien og er 
baseret på An-28, der fremstilles i Polen! Den har længere krop og andre motorer (1.500 hk A/li
edSignal TPE 331-14GR). 27 passagerer. Max. startvægt 9.400 kg, max. betalende last 3.-200 kg, 
max. rejsehastighed 380 km. Flyvestrækning med max. brændstof og 1.899 kg payload 1.480 kg. 

Socata TBM700 i militær udgave med jammer-udstyr på vingetipperne og beslag til våbenbeholdere 
m.v. under vingerne. 

SATIC Beluga er en Airbus A300-600 med krop i overstørrelse (diameter 7,4 m), beregnet til at 
transportere strukturdele mellem de forskellige fabrikker i Airbus-konsortiet. SAT/C står for Special 
Aircraft Transport International Company; det ejes af Aerospatiale og Daimler-Benz Aerospace. 

22 

På fransk hedder det 
Salon International de 
l'Aeronautique et de 
l'Espace, men det er 
for besværligt at sige, 
selv for franskmænd, 
så trods den officielle 
modvilje mod engelsk/ 
amerikanske låneord 
hedder det i daglig tale 
Paris Air Show. 

Det afvikledes i år - for 
41. gang - i dagene 
11.-18. juni, og der var 
1.630 udstillere fra 41 
lande - det er en 
virkelig international 
begivenhed. Værtslan
det Frankrig førte 
naturligt nok med 655 
udstillere, efterfulgt af 
USA (335), United 
Kingdom (103), 
Tyskland (70) og 
Rusland (67). 

Dansk industri var også 
kraftigt repræsenteret, 
landets størrelse taget i 
betragtning, idet der 
var 11 danske ud
stillere. 

Der var seks store 
udstillingshaller med et 
samlet areal på 44.629 
m2 og desuden et 
udendørs areal på 
29.266 m2• 

Ifølge den officielle 
statistik var der 220 fly, 
og det skal såmænd 
nok passe - der var i 
hvert fald mange - og 
meget forskellige. Et lille 
og ret tilfældigt udvalg 
præsenteres her - der 
kommer mere fra Paris i 
næste nummer. 
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Myasishchev M-55, NATO meldenavn Mystic-8, er et tomotors ensædet russisk forskningsfly (på siden af kroppen står Geophysica). 
Det kan flyve i meget store højder, mere end fire timer i 20.000. Spændvidden er 37,5 meter! 

Canadair CL-415 har stort set samme f/ystel som det velkendte brandslukningsfly CL-1215, men har turbopropmotorer (to 2.380 hk 
Pratt & Whitney PW123AF) i stedet for stempelmotorer. Der kan medføres 6. 130 liter vand plus 680 kg skumfrembringende kemi
kalier. 

Praktik i Tyskland 
Af Johnny Nielsen, Skolen for Luftfartsuddannelserne. 

Efter et halvt års arbejde er det lykkedes Flyvestation Vær
løse og Flyskolen i Dragør i samarbejde med PIU sekreta
riatet i Sønderborg at få arrangeret en tre måneders praktiktid 
for en kvindelig flyvemekanikerlærling hos helikoptervirk
somheden Helitec, Galden lufthavn ved Kassel. 

Helitec har otte mekanikere ansat i Kassel, hvoraf de tre 
er Pr0fer 1. På daske betyder det, at de kan erklære helikop
teren for værende luftdygtig. Der er ligeledes en Priifer 1 an
sat på Helitec i Halla og Schonhagen i det gamle DDR. 

Helitec laver vedligeholdeIsasarbejde på Bell 222S P, Agu
sta 109, Bo 105 og Ecureille. 

Værløse betaler lærlingens løn i praktikperioden. Det kan 
måske virke profitabelt for den tyske virksomhed, da den 
ingen udgifter vil få, men tværtimod kan .tjene" på den ek
stra arbejdskraft. 

Men det er ikke denne filosofi fra Værløses side, der ligger 
til grund for dette "pilotprojekt''. 
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Værløse vil gerne give deres unge lærling en mulighed for 
at studere det tyske vedligeholdeIsassystem og at melde 
tilbage, om kvalitetsniveauet er lig Værløses. 

Hvad ved vi i bund og grund om andre landes vedlige
holdeIsassystemer? Der er mange meninger om dette, og 
derfor kan et sådant praktikophold bekræfte/afkræfte, om vi 
hænger med i Danmark. 

Vi fik lavet aftaler om arbejdstid, værktøj og bolig. Helitec 
skaffer et værelse til en overkommelig pris. 

På vor vej hjem snakkede vi om, hvor spændende et sådant 
praktikophold må være, når målet nås. Uden hjælp med 
ansøgninger om økonomisk støtte og andre praktiske ting fra 
PIU og AER kan det være svært at få alt til at klappe. 

Vor opfordring til andre danske flyvirksomheder vil være: 
Giv jeres lærlinge denne mulighed for at komme udenlands for 
at lære om virksomhederne. Det kunne jo være, at lærlingen 
bragte noget med hjem til virksomheden, som man kunne bru
ge. 
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Forsvar for miljøet 
Miljøledelse i Forsvaret 
Af miljøofficer, kaptajn Johan A. Johansen, Forsvarets Forvaltningsskole. 

Hvad er miljøledelse? 

Kort fortalt er det en kort
lægning af et tjenestesteds 
miljøbelastninger og en miljø
handlingsplan til at forbedre 
disse. Dette arbejde iværk
sættes ud fra flere grunde, 
hvor miljøet er primært, men 
også lovgrundlaget, økono
mien og forsvarets renomme 
er vigtige parametre. 

For tiden er forsvaret den 
eneste statsinstitution, der har 
iværksat indførelse af miljø
ledelse for hele koncernen. 
For at læserne kan forstå hele 
dette kæmpearbejde, vil jeg 
først skitsere lidt baggrund og 
derefter fortælle om, hvad 
arbejdet egentlig består i. 

Først lidt historie 

Med udgangspunkt i de to 
love - Miljøbeskyttelsesloven 
af 6. juni 1991 og Natur
beskyttelsesloven af 3. januar 
1992 har forsvarsministeren 
udarbejdet en miljøstrategi for 
hele ministerområdet. Med 
den som grundlag har For
svarskommandoen udarbej
det en bestemmelse (FKO
BST 610-6), der omfatter miljø
og naturbeskyttelse. Det er 
også bestemt at Flyvestation 
Aalborg (FSNAAL) skal være 
pilotprojekt, hvor opnåede 
erfaringer skal danne grund
lag for indførelse af miljøl
edelse på forsvarets øvrige 
institutioner. 

Begrundelsen for valget af 
FSNAAL som pilotprojekt er, 
at det er en stor operativ 
flyvestation med en meget 
kompleks opbygning, og 
produktionen omfatter alle 
potentielle forureningskilder. 

Sammensætningen ser 
således ud: 
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- Operativ flyvestation 
med operations-, stations- og 
materielafdeling med de her
under hørende operative 
eskadriller, værksteder og 
enheder. 

- Civil Lufthavn under 
Statens Luftfartsvæsen. 

- Forsyn ingsdepot og 
hovedværksted hørende un
der Flyvematerielkomman
doen. 

- Jægerkorpset placeret 
på flyvestationen hørende 
under Hærens Operative 
Kommando. 

- Et værnsfælles køre
teknisk anlæg. 

Miljøledelse 

At indføre miljøledelse kan 
opdeles i to faser som vist på 
figur 1. Fase 1 er tilstandsvur
deringen, hvor tjenestestedet 
foretager en indledende mil
jøgennemgang for at kortlæg
ge miljøsituationen, og fase 2 
er en proces. hvor de fire ho
vedelementer er miljøpolitik, 
miljøhandlingsplan, udførelse 
og kontrol, som til stadighed 
skal forbedre miljøsituationen. 

I miljøloven er det bestemt 
at flyvestationer skal have 
ansøgt om godkendelse inden 
1. januar 1997, og forsvarets 
øvrige forurenende virksom
heder som hovedregel inden 
1. januar 1996. 

Miljøgodkendelse 

Det er endvidere sådan, at 
amterne giver en ramme
godkendelse, hvis der er 
indført miljøledelse efter en 
miljøstandard, fx BS 7750, 
hvilket indebærer, at der skal 
etableres en miljøorgani-

Miljøledelsessystemet 

-
sation, gennemføres en miljø
gennemgang og der skal 
formuleres en miljøpolitik og 
en miljømålsætning. 

På dette grundlag udarbej
des en miljøhandlingsplan og 
en miljøledelseshåndbog. 

Herefter skal der gen
nemføres en budgettering, 
registrering, kontrol og rap
portering af miljøindsatsen. 

Efter en afsluttende vur
dering tilrettes miljøpolitik og 
-mål, hvorefter processen 
gentager sig egentlig uende
ligt, med det mål at få en 
bæredygtig udvikling på mil
jøområdet. 

Dette vil give tjeneste
stedet som fx FSNAAL "fred i 
8 år", idet handlingsplanen 
skal afspejle, hvad Flyve
station Aalborg, Aalborg Luft
havn, Hovedværksted og 
Forsyningsdepot og Jæger
korpset vil afsætte af res
sourcer i denne periode til 
forbedring af de registrerede 
miljøpåvirkninger. 

Miljøgennemgang 

Metoden foreskriver, at tjene
stederne etablerer en organi-
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sation for den indledende mil
jøgennemgang, som føl-ger 
kommandostrukturen, men 
selvstændig tager sig af det 
ydre miljø. Ved samlokerede 
tjenestesteder anbefales det 
at etablere en styregruppe. 
For pilotprojektet består den 
bl.a. af afdelingschefer, ho
vedværkstedschefen og chef
en for Aalborg lufthavn samt 
miljølederen. 

Til det praktiske arbejde er 
miljølederen godt uddannet, 
så han har den faglige viden, 
der er nødvendig, fx om love, 
bestemmelser og bekendt
gørelser. Endvidere grundig 
indsigt i alle miljøpåvirkninger 
og den standard, tjeneste
stedet skal godkendes efter. 

Miljøledelse er bestemt 
afgrænset til tjenestestedets 
matrikel. Under selve miljø
gennemgangen, som omfatter 
de miljørelationer, .der går ud 
over hegnet", er undtaget: 

- En støjundersøgelse vedr. 
flystøj. 

- En skydebaneunde~ 
søgelse vedr. belastning mm. 

- Hedeselskabets rapport 
vedr. olie- og kemikalieoplæg
ning. 
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For disse områder fore
tages en særlig undersøg
else. Rapporten herfra og de 
registrerede miljøpåvirkninger 
skal miljølederen indarbejde i 
den miljøhandlingsplan, som 
Forsvarets Bygningstjeneste 
skal anvende i den endelige 
ansøgning til amt/kommune 
om en rammegodkendelse. 

For at gennemføre den 
indledende miljøgennem
gang er det nødvendigt at ud
danne ca 10% af medarbej
derne, som derefter kan regi
strere og prioritere tjeneste
stedets miljørelationer, samt 
give kvalificerede forslag til 
forbedring af miljøet ved de
res egen enhed. Denne ud
dannelse foretages over tre 
dage, og der indgår både teo
ri og praktik. 

Miljøregistrering 

Der er ved alle enheder ud
arbejdet lister for alle de mil
jørelationer, der er anført på 
figur 2. 

En liste indeholder hvilket 
område, der registreres for 
samt hvilken miljørelation, der 
er tale om, stofmængden pr. 
år, emballagetype og -mæng
de, opbevaringssted og et 
bemærkningsfelt. 

Miljøledelsessystemet op
ererer med to kategorier: 

Ind: Råvarer, energi- og 
vandforbrug. 

Ud : Luftafkast, affald fly
dende og fast, spildevand, 
gener og risici. 

Miljøbegrebet 

-V.., -

Lugt 

f 

Produktionen, der er for
svarets kampevne, kan til
sammen med ovennævnte 
danne grundlag for en mas
sebalance. 

I de fleste tilfælde fore
tages der ikke egentlige 
målinger, men der foretages 
et skønnet forbrug. Hvor der 
er kendte data, er disse 
naturligvis anvendt som kon
trol, men for mange områder 
er der kun centrale målinger 
(f.eks. el, varme og kon
trolleret affald). 

Miljømanualer 

Til hjælp har grupperne et 
manualsæt, der er udarbejdet 
af forsvaret. Det består af 
Manual 1, generelt om miljø
ledelse, Manual 2, en værk
tøjsmanual, der beskriver 
metoden og Manual 3, der 
indeholder diverse bekendt
gørelser fra ministerier og 
styrelser. 

Miljødatabase 

Miljøgrupperne indtaster de 
registrerede data i en miljø
database, og de videregives 
elektronisk til miljølederen. I en 
central miljødatabase, der 
arbejder under Windows, 
samles hele tjenestestedets 
miljøpåvirkninger, og der 
opstilles en prioriteringsmatrix 
til styringsgruppen. Endvidere 
kan der udskrives diverse 
rapporter til foresatte myndig
heder. 

L-----------------FOFS 
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Miljøprioritering 

Det grundlag, hvorpå sty
ringsgruppen prioriterer, er 
hver enkelt miljøpåvirkning 
tillagt en talværdi, der er 
udregnet efter følgende for
mel: 

Mængde x Spredning x 
Effekt = Miljøproblemets om
fang. 

Dette skal så suppleres 
med lokale forhold som myn
dighedskrav, om der er lette 
løsninger her og nu, økonomi, 
forhold til naboer, lovkrav og 
naturligvis hensynet til arbejds
miljø. 

Miljøhandlingsplan 

Når styringsgruppen har 
prioriteret, udarbejdes der en 
miljøhandlingsplan og en 
miljøledelseshåndbog, som 
indeholder tjenestestedets 
miljøpolitik, miljømålsætning 
og miljømål. 

For at leve op til miljømå
lene har alle miljøgrupperne 
givet forslag til miljøforbedrin
ger, som tilsammen udgør alle 
projekterne til forbedring af 
miljøet. 

Tjenestestedets forslag til 
miljøgodkendelse, herunder 
miljøpolitik og handlingsplan, 
skal fremsendes til Forsvarets 
Bygningstjeneste, til brug for 
ansøgning om miljøgodkend
else. For forsvarets store 
arealer skal der også laves 
brugs- og plejeplaner, så 
naturområderne bevares. 

Miljøplatform 

Pilotprojektet er ved at være 
afsluttet og forsvarets øvrige 
tjenestesteder er i fuld gang 
med at indføre miljøledelse. 
På denne måde vil forsvaret 
inden 1. januar 1997 kende 
alle sine miljøpåvirkninger. 
Dette er en god platform til at 
vurdere hvilke områder, der 
skal prioriteres højt. 

Ved indførelse af miljø
ledelse reduceres tilsyns
afgiften med 50%, og det er 
med til, at de 200 millioner, 
forsvaret anvender på miljø 
om året, kan give mere miljø 
for pengene. 

Miljøuddannelse 

Forsvarets miljøledere ud
dannes ved Forsvarets For
valtningsskole, hvor uddan
nelsen tager fem uger incl. et 
omfattende projektarbejde. 
På disse kurser deltager også 
elever uden for forsvars
ministeriets område. Der er på 
nuværende tidspunkt ud
dannet ca. 180 miljøledere af 
alle grader, og lokalt uddannet 
ca 1.200 medarbejdere ved 
forsvarets mange tjeneste
steder. 

Gennemsnitlig vil dette 
indebære et ressourcefor
brug pr medarbejder på fire
fem timer, hvilket ikke er mere 
end der fx anvendes på en 
julefrokost. 

Miljømotto 

Forsvaret er således i front 
med miljøarbejdet og kan 
berettiget anvende sit motto 
for området: Forsvar for miljø
et. 

Forfatteren: 

Danmarks første miljø
officer, kaptajn Johan A. 
Johansen blev indkaldt 
til Flyvevåbnet i 1975 og 
har fået en alsidig uddan
nelse som værnepligtig, 
sergent og officer, men 
også som faldskærms
soldat, militærpolitiofficer, 
sprængningsekspert, 
programmør, planlægger 
og projektleder. Desuden 
økonomiuddannelse og 
som det seneste en miljø
uddannelse. 
Nu tjenestegørende ved 
Forsvarets Forvaltnings
skole som lærer ved ud
dannelsen at forsvarets 
miljøledere. 
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Ny SLV udstilling på 
Danmarks Flyvemuseum 
Af Thorbjørn Ancker 

11993 besluttede Statens Luft
fartsvæsen s (SLV) øverste 
ledelse, at SLV's udstilling på 
Danmarks Flyvemuseum skul
le føres up to date. 

Det økonomiske grundlag 
blev tilvejebragt på utraditio
nel vis, idet SLV's afdelinger 
blev opfordrettil at købe aktier 
i udstillingen, der således er 
et resultat af bidrag fra samt
lige afdelinger og kontorer i 
Statens Luftfartsvæsen. 

Der blev nedsat en projekt
gruppe, der i løbet af 1994 fo
restod renoveringen. Ret 
hurtigt enedes man om at 
lægge vægt på følgende fire 
elementer: 

• En historisk/tematisk plan
cheserie, der beskriver ud
viklingen i lufttrafiktjeneste 
fra de første pionerdage til 
nu. 

• Et autentisk ACC-miljø med 
udgangspunkt i en CAT
CAS-position. 

• Et autentisk tårn- og ap
proachmiljø med udgangs
punkt iTWR/APP Billund. 

• En overordnet introduktion 
til SLV for så vidt angår mål, 
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opgaver m.v. 
For at holde udgifterne ne

de på et rimeligt niveau er så 
meget som muligt blevet pro
duceret internt i SLV. På Fly
vesi kri n gstjen este ns kon
struktionsværksted i Magle
bylille, hvor man til daglig frem
stiller og vedligeholder pulte, 
paneler, radarpositioner o.s.v. 
for Flyvesikringstjenesten 
København, fremstillede man 
en tro kopi af en CATCAS-po
sition - autentisk helt ned til de 
enkelte knapper. Udstillings
modulet omfatter positionerne 
for en planlægnings- og en ra
darflyveleder samt for en fly
velederassistent. 

Halvt kontroltårn 

Samtidig forestod projektets 
koordinator, overflyveleder 
Poul Stevns Jensen, videoop
tagelserne fra ACC og fra 
Billund Lufthavn. 

Snedkergården i Billund fik 
til opgave at producere et 
"halvt" kontroltårn, som er 
monteret på balkonen, der 
vender ud mod museets cen
terhal, og ved hjælp af en vi
deokanon ser man de starten-

de og landende fly i Billund 
lufthavn. når man "kigger ud" 
af kontroltårnets vinduer. Ved 
siden af tårnmiljøet er der op
sat en position fra Billund Ap
proach, og her kan man på 
,,radarskærmen" følge ap
proachflyvelederens arbejde. 

Luftfartsvæsenets historie 
fortælles i en plancheserie, 
der tager sit udgangspunkt i 
1918, hvor Luftfartskommis
sionen blev nedsat for at un
dersøge, om det var muligt at 
benytte flyvemaskiner til pas
sager- og fragttransport på li
nie med almindelige sam
færdselsmidler som tog og 
bus. Kommissionens arbejde 
udmøntede sig i den første 
danske luftfartslov, fra april 
1919. 

På plancherne følges den 
historiske udvikling indenfor 
luftfart og flyveledelse. FraZZ
landingerne, hvor flyvelede
ren drog ud på landingsbanen 
og via en telegrafist meldte til 
flyet, når det kunne lande 
sikkert, til idag, hvor Indflyv
ningskontrollen i Københavns 
Lufthavn ved hjælp af moder
ne radardækning og elektro
nik afvikler mere end 250.000 
flyoperationer årligt. 

Luftfartens historie er 
også SLV's 

Fredag den 7. april oprandt 
så dagen for indvielsen: Kl. 
0730 rullede en af Auto
Paaskes store turistbusser ud 
af porten ved Luftfartshuset 
på Ellebjergvej med kurs mod 
Billund. Med bussen var ca. 
40 chefer og medarbejdere, 

Luftfartsdirektør Val Eggers og 
bestyrelseformand for Flyve
museet, Søren Jakobsen, åb
nede udstillingen. 

Projektkoordinator Poul Stevns 
Jensen og Jytte Sonne, Infor
mationssektionen, der har stå
et for den grafiske tilrettelæg
gelse af udstillingen. 

der alle aktivt har bidraget til , 
at udstillingen kunne blive en 
realitet. 
Undervejs over Sjælland og 
Fyn blev der serveret kaffe 
med brød, og vel ankommet 
til Billund var der tid til at 
strække benene og besigtige 
den øvrige del af Center 
Mobilium inden den officielle 
indvielse af SLV's udstilling kl. 
1330. 

Direktør Eggers bød vel
kommen og takkede dels alle 
de afdelinger i SLV, der via ak
tietegningen havde gjort reno
veringen af udstillingen øko
nomisk mulig, dels den ar
bejdsgruppe, der havde stået 
for det praktiske arbejde i for
bindelse med renoveringen. 
Her blev især projektets ko
ordinator, overflyveleder Poul 
Stevns Jensen, fremhævet for 
sin store indsats. 

- Når vi fra SLV's side har 
valgt at ofre ressourcer på en 
udstilling af denne art, er det 
først og fremmest fordi vi na
turligt hører sammen med luft
fartssektoren i Danmark. Luft-
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Billund Tårn- og indflyvningskontrol. På lærredet vises video af 
lettende og landende fly. 

fartens historie er også SLV's 
historie, og derfor har vi fun
det det naturligt, at også SLV 
er repræsenteret på et muse
um, der beskriver flyvningens 
og luftfartens udvikling i Dan
mark, sagde direktør Eggers. 

Derpå talte bestyrelsesfor
manden for Danmarks Flyve
museum, Søren Jakobsen: 

- For en tid siden så jeg en 
notits i Jyllands Posten: ,,Skul
derklap til Luftfartsvæsenet" 
stod der. Det var Rigsrevisio
nen, der udtrykte sin tilfreds
hed med den omlægning af 
SLV's virke, som fandt sted i 
1992. Når jeg ser resultatet af 
den indsats, som SLV's med
arbejdere har præsteret her i 
Danmarks Flyvemuseum med 
udstillingen for Statens Luft
fartsvæsen, er der også al mu-

lig grund til at udtrykke sin aner
kendelse. Det er er simpelthen 
et fremragende resultat, hvor 
man kan følge udviklingen fra 
de gamle morseapparater, og 
hvad der hørte den tid til, over 
mere nymodens teknik til det 
nyeste nye, hvor vi simpelthen 
bliver taget med i tårnet her i 
Billund og følger hvilke pro
cedurer, der iagttages. 

Jeg synes, at Statens Luft
fartsvæsen med denne udstil
ling på fremragende vis gør 
reklame for sig selv, og dermed 
lever op til sit slogan: ,,Vi hol
der Danmark på vingerne". 
Jeg vil gerne benytte denne 
lejlighed til på Danmarks 
Flyvemuseums vegne at takke 
SLV's ledelse og dens medar
bejdere for et meget værdifuldt 
bidrag til vore udstillinger. 

ACC København. Nøjagtig kopi af en radarposition i Copenha
gen Air Traffic Control Automated System (CATCAS). 
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Møder m.v. 
Søndag den 20. august kl. 10 
- 16: Modelworkshop i Dan
marks Flyvemuseum, Billund. 

Onsdag den 23. august kl. 
1845: Historisk tur rundt på 
FSN Vandel med seniorser
gent N.M. Schaiffel-Nielsen. 
Mødested: Hovedvagten. Tilmelding senest 16. aug. til Knud Erik 
Simonsen (75 32 38 62) eller Kristian 0. Jørgensen (75 33 84 64). 

LMK-fane 
0 

pa museum 
Luftmeldekorpset, der ved 
sit 60-års jubilæum i fjor fik 
ny fane, afleverede den 22. 
juni sin gamle fane til Tøj
husmuseet. Det skete i 
Kanonhallen, præcis på det 
sted, hvor fane blev indviet 
den 26. september 1940, 
på Christian X 70-års fød
selsdag, skriver Berlingske 
Tidende. 

Fanen blev da givet til 
Den frivillige Luftmeldetje
neste, en civil forening, som 
i 1952 blev en del af Flyver
hjemmeværnet. 

Ny Cessna 
fabrik 
Den 19. maj blev det første 
spadestik taget til en ny 
Cessna-fabrik på den 
kommunale lufthavn i byen 
lndependence i Kansas. 
Den skal bruges til monte
ring af de lette enmotors 
fly, som Cessna nu genop
tager produktionen af 
{Model 172, 182 og 206). 

Fabrikken, der bliver på 
ca. 45.000 m2, tages i brug 
næste år, og åbningen er 
fastlagt til den 4. juli {lnde
pendence Day). Cessna 
regner med, at produktio
nen allerede i 1998 vil nå 
op på 2.000 fly årligt. 

Vægur m. flyveinstrumentmotiver 61/2" 
(højdemåler, kursgyro, kunstig horisont, VOR) 
Batteridrevet 
Med års garanti Medlemspris KUN kr. 245,00 

Termometer m. airspeec indicator 61/2" 
Med 1 års garanti Medlemspris KUN kr. 245,00 

Vægur og Termometer sammenbygget i konsol 
Med 1 års garanti Medlemspris KUN kr. 495,00 

-~{Y 
Lufthavnsvej 28 . 4000 Roskilde . Tlf. 46 19 08 11 
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Utroligt spændende og velarrangeret 

DM i ballonflyvning 

Af Bjarne Jensen 

Der var udsigt til rekorddelta
gelse i DM i ballonflyvning i år, 
men i sidste øjeblik meldte en 
ballon fra, så det blev til 14 del
tagere ligesom sidste år. Hertil 
var yderligere en fiestaballon, 
dvs. en ballon, der deltog 
udenfor konkurrence. Altså 
15 balloner - en slags rekord. 

De ydre rammer var lagt af 
Det fynske Ballonselskab og 
stedet var Aarup Fritidscenter 
på Vestfyn. Der var bestilt fly
vevejr fra tirsdag aften til søn
dag morgen - i Kr. Himmel
fartsdagene, hvad ellers? 

Tirsdag aften i en svag vind 
fra NNØ havde vi første flyv
ning med to klassiske konkur
rencer-først en »judge decla
red goal« og derefter en »pi
lot declared goal«. Vindretnin
gen ændredes åbenbart un
der konkurrencen. Alle ballo
ner lå til højre for målet i judge 
declared goal, med Bjarne 
Jensen nærmest, dog 285 m 
fra målet. 

Også anden konkurrence 
snød piloterne. Selv om de i 
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Brænderne varmer luften op, og den første ballon er ved at være klar til at lette. 
(Foto: Karin van der Mark). 

ballonen selv måtte vælge 
mål, var afstandene til målene 
store. Nærmest sit mål kom 
Jan Andersen med 146 m. 
Størst afstand til selvvalgt mål 
var 2,3 km. 

En enkelt pilot smed sin 
første marker i en mose og 
mistede dermed begge kon
kurrencer, idet koordinaterne 
på selvvalgt mål skrives på 
markeren. En anden havde 
glemt at skrive koordinaterne 
på sin marker. Den slags er 
så ærgerligt, at det kan øde
lægge den alt for kort natte
søvn (ca. 4 timer). 

Onsdag morgen i en vind, 
der varierede en del i højden, 
blev der udskrevet to konkur
rencer. Først en judge decla
red goal og dernæst en »el
bow«, dvs en flyvning, hvor 
der skal være størst mulig 
ændring i flyveretningen fra 
startsted til markerkast ved 
judge declared goal og flyve
retningen fra markerkast ved 
judge declared goal og til sid
ste markerkast. 

I elbow måles vinkelen mel
lem de to flyveretninger så
dan, at 180 grader betyder, at 
flyveretningen er den samme, 
og O grader, at man flyver til
bage. 

Denne gang var vinden 
åbenbart mere stabil. Judge 
declared goal vandtes af Hen
ning Sørensen med 1, 16 m. 
Efter første markerkast steg 
ballonerne til stor højde for at 
få glæde af vindens højredrej
ning. Vinklen mellem de to fly
veretninger lå for de fleste 
mellem 140 og 150 grader -
en enkelt lå på 179,5 grader. 

Konkurrencen vandtes 
suverænt af Kai Paamand med 
130 grader - selvom han fik 
strafpoint for at flyve højere end 
stævneledelsen havde tilladt. 

Først torsdag aften blev det 
igen flyvevejr. Igen den klas
siske dobbelt konkurrence, 
judge declared goal og pilot 
declared goal. Den første 
vandtes af Ole Flensted med 
2,26 m og den anden af Jan 
Andersen med 30.55 m. 

På den første konkurrence 
klarede Arne Jacobsen sig flot 
med 12,6 m, men ved starten 
gik der ild i græsset på start
stedet, så han måtte afbryde 
for at slukke ilden - desværre 
betød det for sen start, med 
deraffølgende strafpoint, men 
heldigvis ingen følgeuheld. 

Andre strafpoint uddeltes 
til et par balloner med jordkon
takt. 

Efter denne aften var der 
en pointfordeling, der tydede 
på at den kommende mester 
skulle findes blandt de 5 i top
pen: Kai Paamand, Bjarne 
Jensen, Jan Andersen, Hen
ning Sørensen og Ted Danner
bo. 

Fredag aften var det så 
igen tid og vejr til flyvning . 
Denne gang var det en af de 
mere taktiske med tre konkur
rencer. 

Først en »CRAT«, dvs et 
mål inde i et scoringsområde, 
der kun kan give scoring in
den for et bestemt tidsrum. 
Derefter »Gordon Bennett 

AUG. 95 



Memorial«, dvs et mål inde i 
et scoringsområdet. Hvis man 
rammer udenfor scoringsom
rådeme, får man ingen scor
ing. Indenfor gælder det natur
ligvis om at komme nærmest 
målet. Den sidste konkurrence 
var en pilot declared goal, hvor 
målet skulle skrives på marke
ren til Gordon Bennett. 

Ingen nåede GRAT inden 
for scoringstiden. De, der fra 
starten havde opgivet at nå 
dette, havde bedre tid til at 
forberede Gordon Bennett, 
men alligevel nåede kun 4 ind 
i scoringsområdet. Konkur
rencen blev vundet af Lau 
Lauersen med 11,81 m. Pilot 
declared goal vandtes af Ole 
Flensted med 3,64 m. Vinden 
var også denne aften i drille
hjørnet - det så man i Gordon 
Bennett og i den sidste kon
kurrence, hvor dårligste af
stand var 2,8 km. Denne flyv
ning flyttede noget rundt på 
placeringerne i toppen og reel 
mulighed for at vinde var nu 
indskrænket til tre: Henning 
Sørensen, Kai Paamand, Bjar
ne Jensen. 

Sidste flyvning var lørdag 
morgen. Igen en Gordon Ben
nett konkurrence, efterfulgt af 
en »HezitationWaltz«, dvs der 
opgives flere mål, man kan 
vælge imellem, uden på for
hånd at have bestemt sig. He
zitation Waltz udskrives ofte, 

når vinden er svag og/eller 
skifter meget. 

Gordon Bennett gik bedre 
denne gang - 9 kom ind i sco
ringsområdet og vinder blev 
Torben Hansen med mester
skabets mest præcise flyv
ning, 0,9 m fra målet. 

I Hezitation Waltz var opgi
vet to mål, og ingen af dem 
var der reel mulighed for at nå. 
Stort set alle valgte det samme 
mål, men at det var vanskeligt, 
ses af, at vinderen blev Jan 
Basse med 673 m. Størst 
afstand var 3,5 km. 

Inflation fortsætter. Der arbejdes med toplinen. 

Startsignalet er lige givet, og inflation med kold luft er begyndt 
(Foto: Karin van der Mark). 

Efter denne flyvning varder 
en klar dansk mester: Henning 
Sørensen. Detvarhans6. me
sterskab ud af de 15, der har 
været afviklet. 40 % af de af
holdte mesterskaber har Hen
ning vundet - det er suverænt 
Danmarks bedste konkurren
cepilot. 

For første gang var der til 
mesterskabet knyttet en PR
mand, nemlig Ulrich Hansen. 
Det gav stævneledelsen ar
bejds ro samtidig med at 
stævnet havde meget stor 
mediebevågenhed. DR-TV, 

(Foto: Karin van der Mark). 

TV 2, adskillige dagblade, 
landsradioen, lokale TV-sta
tioner og Radio Fyn var aktive
rede. Hvad der interesserer 
medierne, er dog ikke altid til 
at forudse. Radio Fyn gjorde 
mandag morgen en del ud af, 
at Bjarne Jensen og hans be
sætning har sagt nej tak til at 
deltage i EM, fordi de føler sig 
for urutinerede. 

Afslutningen var som sæd
vanlig festlig -denne gang un
der medvirken af Lasse & 
Mathilde. Det foregik jo på 
Fyn! 

Slutstilling: 

Henning Sørensen 7860 point 

2 Bjarne Jensen 7027 -
3 Kai Paamand 6991 -
4 Lau Lauersen 6359 . 

5 Torben Hansen 6149 

6 Jan Andersen 5954 . 

7 Ted Dannerbo 5879 . 

8 Kim Paamand 5613 . 

9 Michael Tschernja 5400 . 

10 Jan Basse 5302 . 

11 Hans Willadsen 5072 . 
12 Ole Flensted 4606 . 

13 Arne Jacobsen 4379 . 

14 Kirsten Thorbjørn 2607 
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Da SAS valgte Boeing 
Hvorfor det blev 737-600 i stedet for MD-95 

Af Johs. Thlnesen 

Da SAS for nogle måneder 
siden meddelte, at man hav
de valgt Boeing 737-600 frem 
for McDonnell Douglas MD-
95, var overraskelsen stor, 
både i og uden for SAS. 

Fem typer dystede om 
ordren på nye fly til afløsning 
af de 19 Fokker F. 28 og 25 
DC-9-41, der ikke klarer miljø
kravene i ICAO Stage 3 og 
enten må udstyres med Hush 
Kits eller udfases: MD -95, 
Boeing 737-600, Fokker 100, 
Airbus A319 og Avro RJ. 

MD-95 var tippet som sik
ker vinder. I personalebladet 
Inside SAS nr. 20/1994 kun
ne man således læse, at val
get stod mellem den og Fok
ker 100. Begge er mere øko
nomiske og mere brændstof
besparende end de fly, de 
skal afløse. 

MD-95 er endnu kun et pro
jekt (fra 1991 ). med enten to 
Pratt& WhitneyJT8D-216/218 
eller to Rolls- Royce Tay 670/ 
71 og med plads til 100 pas
sagerer i .Europa-udgaven" 
eller 113 i indenrigs. Det er 

baseret på MD-80, hvilket vil 
give fordele ved omskoling 
og vedligeholdelse. SAS har 
i øvrigt været med i udvik
lingsarbejdet. 

Fokker 100 gik i drift i 1988 
og anvendes af SAS-partne
ren British Midland. Er med 
105 stole i standardudgaven 
noget mindre end DC-9-41 og 
har ikke så store lastrum. 
Rækkevidden er noget i un
derkanten af SAS' ønsker, 
men flyet har fordelen af min
dre udgifter til brændstof, og 
der er mulighed for hurtig lev
ering. Desuden har mange 
SAS-piloter erfaring på F. 28, 
som Fokker 100 er udviklet fra. 

Det tredje forslag, Airbus 
A319, er mere moderne, men 
også dyrere end konkurren
terne. Som medlem af en stor 
familie byder det på store 
udviklingsmuligheder for den 
fremtidige SAS-flåde. 

Civiling. Ulf Abrahamsson, 
leder af SAS afdeling for Fleet 
Development, udtaler sig me
get positivt om A319, som han 
synes er et godt fly, men med 

124 stole må anses som for 
stor. 

Den femte afløserkandidat 
er Avro RJ 100, nu under leve
rance til den nye partner til 
SAS - Lufthansa. 

Teamwork 
Arbejdet med at finde en 
egnet afløser til DG-9-41 /F28 
tog halvandet år. Om denne 
krævende og intense proces 
udtaler Ulf Abrahamsson: 

- Aldrig har jeg oplevet et 
større engagement hos de 
involverede, og aldrig har op
gaven været mere krævende. 
Vi har forhandlet med fem fly
producenter og fem motorfa
brikker samtidigt. -

På et såkaldtTop 100 mø
de midt i marts takkede SAS
chefe n Jan Stenberg Ulf 
Abrahamsson for indsatsen 
og sagde: 

- Forhandlingerne er blevet 
ført yderst professionelt, og vi 
har fået det bedste, som mar
kedet kan tilbyde. 

Denne tak viderebragte Ulf 

CM/ingeniør Ulf Abrahamsson, 
chef for SAS Reet Development 
til 1. august. Bortset fra nogle år 
i Luftfartsverket, det svarer til det 
danske Luftfartsdirektorat, har Ulf 
været ansat i SAS siden 1965. 
Harværetaktivsvæve-og motor
flyver- han har været Liinnschef 
i Frivi/liga Flygk!Jren, en fri
villighedsorganisation i totalfor
svarets ~eneste. 

Bliver McDonne/1 Douglas 
MD-95 nogensinde realiseret? 



SAS' overraskende valg, 
Boeing 737-500, sættes i drift 
om godt tre lir. 

Abrahamsson helhjertet til 
samtlige, som var med I 
processen: 

- Jeg har ledet hovedgrup
pen, som analyserede de 
kommercielle aspekter ved de 
forskellige alternativer. Til 
denne var det knyttet en tek
nisk-operativ gruppe foruden 
alle i min egen afdeling. Også 
leverandørerne har givet ud
tryk for, at noget lignende har 
de ikke tidligere været med til. 
Det var teamwork og ikke no
gen enmandsjob, siger Ulf. 

Det var Ulf Abrahamsson 
sidste flykøb for SAS, hvor han 
begyndte i 1965. Han slutter i 
august, hvor han fylder 60 år, 
men vil sikkert genoplive sit 
hvilende konsultfirma, Consulf. 

Den 14. marts 1995 kunne 
Jan Stenberg på en presse
konference i Stockholm med
dele, at SAS havde bestilt 35 
Boeing 737-600 med option på 
yderligere 35 fly, en ordre på 
8½ mia SEK. Leverancen skal 
ske over tre år, i andet halvår 
1998. Det er den næststørste 
ordre i SAS-historien, så vidt 
jeg kan huske. Den største var, 
da SAS i 1988 bestilte 61 MD-
80 til ca. 1 O mia kr. 

Stenberg udtalte, at valget 
af 737-600, tidligere betegnet 
som 737-500X, var baseret på 
afgørende faktorer som flek
sibilitet, miljøhensyn, økonomi 
samt sidst, men ikke mindst, 
på det faktum, at Boeing er 
en meget professionel og so
lid leverandør. 

Da Boeing 737-600 er med
lem af en ny generation af 737-
fly, vil SAS i fremtiden kunne 
vælge andre størrelser af fly i 
familien, afhængigt af udviklin
gen på markedet. 

Miljøvenlig motor 

737-600 vil blive udstyret med 
CFM 56-7 motorer fra det ame
rikanske General Electric og 
det franske SNECMA: Denne 
motor støjer 2½ decibel min
dre end 737-500's CFM 56-3B-
1 og 10 decibel mindre end 
DC-9-41 's Pratt & Whitneys 
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JT8D-11. Det er den reneste 
motor m.h.t. mængden af pro
duceret kuldioxid og kvælstof
oxid. Disse forureninger af at
mosfæren er afhængig af 
brændstofforbruget, som er 25-
30% mindre end for DC-9-41. 

Større vinger 
SAS er »launch customer« for 
737-600, som med en læng
de på 31,2 m er den mindste 
i den nye 737 generation. Den 
kan fx. indrettes med 58 stole 
i Euroclass og 37 i økonomi
klasse eller 128 stole i inden
rigs trafik. 

737-800, 39½ m lang, med 
160-189 stole. lanceres af det 
tyske charterluftfartsselskab 
Hapag-Lloyd. 

737-700 er33,0 m lang, har 
plads til 128-149 stole og lan
ceres af det amerikanske 
Southwest i USA og af Maersk 
Air i Europa. 

Den største i den nye gen
eration er 737-800, 39½ m 
lang, med 160-189 stole. Lan
ceres af det tyske chartersel
skab Hapag-Lloyd. 

Alle tre versioner har sam
me vinge med 34,3 m spænd
vidde, 5 m mere end for den 
tørste 737-generation. Det kan 
få betydning i visse lufthavne, 
fx. Arlanda hvor introduktionen 
af 737-600 bevirker, at der må 
foretages ombygninger p.g.a. 
af den større spændvidde. 

Vingekorden er blevet 50 
cm større end tidligere, så vin
gearealet er blevet forøget 
med 25 % til 125 m2. 

Den nye vinge har fået 
dobbelt-slottede flaps i stedet 
for de tidligere anvendte tre
dobbelte, og vingeforkanten 
er blevet fast med nye slats. 

Det har resulteret i en for
bedring af den aerodynami
ske effektivitet med 15 %. 

Brændstofkapaciteten 
med 30 % til 26.136 liter. 

Rækkevidden er forøget 
med 1.668 km til 4847 km. 

Den økonomiske march
hastighed er forøget fra Mach 
0.745 til Mach 0.79 og max. 
hastighed er Mach 0.82 - det 
svarer til Airbus A 320's hastig
hed er. Max. flyvehøjde er 
forøgetfra37.000til41.000fod. 

»Flat Panelcc / LC 
Instrumenter 

Standard i den nye 737-gen
eration er Common Display 
System, COS (se nov. 94 side 
7) med anvendelse af Flat 
Panel Liquid Crystal Display 
LCD'-teknologi fra Honeywell 
Air Transport System. Der er 
seks identiske LCD, hvor 
piloterne kan skifte fra et dis
play til et andet, hvis det skulle 
blive inoperatM. Det kan også 
ske automatisk. Der kan an
vendes engelsk eller metriske 
måle-enheder efter ønske. 

Den nederste LCD i midten 
kan anvendes som Hot Spare 
reserve ved bortfald af en LCD. 

P.g.a. af muligheden for at 
programmeres regnes med 
en fremtidig anvendelse af 
LCD i »Future Air Navigation 
System FANS«, GPS m.m. 

Enkelt at skifte kabine
konfiguration 
Et hold ingeniører og analyti
ker hos Boeing har arbejdet på 
kabineindretningen. Det er 
vigtigt, at stolekomforten sva
rer til billetprisen. En fuldt be-

talende passagerer skal sidde 
bedre på Euroclass end pas
sagereren med rabatteret bil
let på økonomiklasse. På DC-
9-41 var der ingen praktisk 
mulighed for at ændre stole
bredden og stolafstanden -
pitch. I den nye 737-genera
tion har man indført stole med 
»variabel geometri«. På et mi
nut kan man ændre økonomi
klassens 3+3 stole til Euroklas
sens 3-2 stole med 5 cm større 
stolebredde og dermed bedre 
komfort. Også pitchen kan 
hurtigt ændres, idet en låsean
ordning på stolebenene kan 
frigøres, så stolene kan flyttes 
frem eller tilbage efter ønske. 

Lastrummene under krop
pen har en kapacitet på 23,3 
m3 for -600, 30,2 m3 for -700 
og 41,3 m3 for-800. Max. start
masse for standard udgaven 
er 56.240 kg, for High Gross 
Weight HGW 65.090 kg. 

Et godt tilbud 

Sædvanligvis velunderrette
de kredse i den by, hvor SAS 
har sit hovedkvarter, vil vide, 
at SAS sandsynligvis havde 
valgt MD-95, hvis andre sel
skaber var gået med. 

Boeing siges at gøre, hvad 
der er muligt for hindre. at MD-
95 projektet bliver realiseret. 
Man var desperat ængstelig 
for, at netop SAS skulle blive 
launch customer og tilbød der
for fly til dumping priser - der 
nævnes omkring $20 mio. pr. 
stk. eller næsten det samme 
som prisen på en Saab 2000. 

Så forklaringen på SAS' 
overraskende valg af nyt flyty
pe til de kortere ruter er åben
bart, at selskabet fik "et tilbud, 
man Ikke kunne sige nej til". 
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Den store bunker i Karup 
Af major S.B. Hel/den, Flyvevåbnets historiske Samling 

En kort orientering om Bunker 1137, der indtil 
marts 1992 rummede Flyvertaktisk Kommandos 
stabsfunktioner. Bunkeren, der under og lang tid 
efter Anden Verdenskrigs afslutning gav anled
ning til megen mytedannelse. 

Baggrunden 

Få dage efter den 9. april 1940 
henvendte en repræsentant 
for den tyske Flakgruppe i 
Danmark sig til de danske 
myndigheder om etablering af 
en luftmeldetjeneste i Dan
mark. Da man i Generalkom
mandoen anså det for uøn
sket, at den frivillige danske 
luftmeldetjeneste medvirkede 
til at give den tyske værne
magt meldinger om »fjendt
lig« overflyvning, oprettedes 
en ren tysk luftmeldetjeneste. 
Opbygningen af denne gik 
hurtigt, så allerede sidst på 
sommeren 1940 var en fuldt 
udbygget luftmeldetjeneste 
etableret. 

Efter erobringen af Hol
land, Belgien og Frankrig hav
de den tyske værnemagt op
bygget en række kæder af ra-

darstationer i disse lande, der 
sammen med tilsvarende kæ
der iTyskland udgjorde et me
get effektivt luftforsvarssy
stem, der gav Royal Air Force 
store tab. 

Som modforanstaltning 
byggede RAF store langt
rækkende bombefly der kun
ne »omflyve« luftforsvaret i 
Centraleuropa. Tyskerne blev 
derfor tvungne til at udvide 
deres luftforsvarssystem til 
også at omfatte Danmark. 

Det tyske radarnet 

I Danmark etableredes derfor 
i 1942 et net af radarstationer, 
der med en indbyrdes afstand 
pa ca. 80 km dækkede hele 
landet inklusiv Bornholm. Det 
første net, udvidedes allerede 
året efter med en fjernvars-

lingsstation samt langtræk
kende søgeradarstationer 
ved alle stationer langs Jyl
lands vestkyst. 

Oprindelig hørte Danmark 
til det nordtyske varslingssy
stem, men omkring nytår 1942/ 
43 gennemførtes en omstruk
turering af såvel kontrol- og 
varslingssystemet som opera
tions-procedurerne. Danmark 
blev et selvstændigt område 
under 2. Jagd Division i Stade 
ved Hamborg. Med undtag
else af de sønderjydske radar
stationer rapporterede de 
danske stationer til en over
ordnet operationscentral på 
flyvepladsen ved Karup. 

Udviklingen, blandt andet 
brugen af elektronisk krigs
førelse, bevirkede flere re
struktioneringer af kontrol- og 
varslingssystemet. 

I 1943 etableredes en ny 
og større operationscentral i 
Karup, der modtog samtlige 
meldinger fra såvel kontrol- og 
varslingsstationer, radiolytte
stationer som de visuelle luft
meldeposter. Omkring 1943/ 
44 flyttede denne operations
central ind i den netop færdig
byggede bunker 1137 ved 
Gedhus. 

Opførelsen 

Bunker 1137, i Luttwaffe be
tegnet som »Zentralgefecht
stand Gyges«, var identisk 
med to tilsvarende bunkere, 
»Diogenes« ved Deele i Hol
land og »Socrates« ved Stade 
nær Hamborg. (Gyges var 
konge i oldtidsriget Lydien i 
Lilleasien). 

Bunkeren, der står på etca. 
6,0 m tykt betonfundament, er 
62,30 m lang, 48,90 m bred 
og 16,65 m høj udvendig. 
Fundamentet er på alle sider, 
undtagen på den østlige side 
med annekset, 1 O m bredere 
end bunkeren. De udvendige 
vægge er 3,4 m tykke ved fun
damentet og 3,0 m ved taget. 
Taget er midt på 3,67 m tykt, 
men falder 0,8 m mod sider
ne. 

Bygherre var Organisation 
Todt og det til bunkerens ind
retning hørende tekniske ud
styr blev leveret af det tyske 
firma Schaub Lorenz. Den nøj
agtige dato for byggeriets 
start kendes ikke, men det 
første spadestik er formentlig 
taget i sommeren 1942. Det 
var det tyske Køln firma Karl 
Brandts afdeling i Bremen der 
stod for byggeriet. 

Jødisk betonekspert 

De danske arbejdere, der 
medvirkede ved opførelsen, 
var antaget af firmaet N. 
Ji.irgensen i Haderslev, der 
fungerede som stråmand for 
Karl Brandt. Den daglige leder 
af støbearbejdet var en af 
Tysklands førende beton
eksperter, ingeniør Josef 
Krause. Han var jøde og der
for ringeagtet af de tyske for
mænd og øvrigt tysk perso
nel og synes kun accepteret 
på grund af sin specialviden. 
Som sin assistent havde han 

Den store bunker i Karup, som 
den ser ud i dag. 

Foto: Flyvevåbnets 
historiske Samling. 
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en ung dansk ingeniør, Helge 
G. Larsen, der er ophavs
mand til nedennævnte be
skrivelse af byggeriet. 

Til støbearbejdet benytte
de man den tids nyeste teknik, 
ligesom der blev anvendt det 
mest moderne materiel, der 
fandtes pa markedet. Med en 
smalsporet jernbane bragtes 
byggematerialerne fra en op
lagsplads sydøst for bunke
ren til den store byggekran på 
bunkerens østside eller de tre 
store betonblandemaskiner, 
der befandt sig ved bunke
rens nordside. 

Byggekranen rakte så langt, 
at den kunne levere bygge
materiale over hele bunkera
realet. Ved hver betonblande
maskine stod en stor stempel
pumpe , der gennem store 
stålrør pumpede betonen der
hen hvor den skulle bruges. 

Bunkeren er bygget i sek
tioner, fem i hver etage. For at 
undgå, at arbejderne fik ind
blik i det samlede byggeri, fik 
ingeniør Krause kun udleveret 
tegningerne til en sektion af 
gangen, så det var først da 
støbningen var færdig, at Jo
sef Krause og hans danske 
hjælper havde et komplet sæt 
tegning af bunkeren. 

Annekset, der ikke var med 
i det oprindelige projekt, kom 
til under byggeriet. 

Til opførelsen blev anvendt 
forskallingsbrædder, der i et 
utal af forskellige længder og 
bredder kom fra Rusland og 
Polen. Cementen leveredes 
af Dansk Andels Cementf
abrik (ca. 6 mil. sække), 
medens armeringsjernet kom 
fra Tyskland . Ifølge en tysk 
rapport medgik der ialt 39.000 
kubikmeter jernbeton til op
førelsen af bunkeren. 

Udsigten over Karup hede fra 
toppen af Zentralgefechtstand 
Gyges, næsten 17meterover 
jordoverfladen, var næsten u
endelig. 
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Foto: Flyvevåbnets 
historiske Samling. 

Høj kvalitet 

Byggeriet var i enhver hense
ende et godt byggeri. De an
satte danske arbejdere ud
gjorde en solid og omsorgs
fuld arbejdsstyrke og de be
nyttede materialer af god 
kvalitet. Der førtes kontinuerlig 
kvalitetskontrol og der var ikke 
på noget tidspunkt problemer 
under støbningen, heller ikke 
med varmeudvikling i betonen 
under dennes hærdning. 

Det eneste tidspunkt, hvor 
der var tilløb til problemer, var 
de enkelte gange en af beton
pumperne gik i stykker og 
man i største hast måtte ad
skille og rense de mange rør
sektioner inden betonen i dis
se størknede. 

Straks da støbningen den 
31 . oktober 1943 var færdig, 
blev alle danske arbejddere 
overført til andet arbejde. In
stallationerne i bygningen 
blev udført af tyske håndvær
kere, og under dette havde 
danske arbejdere ingen ad
gang til bunkeren. 

Indretningen 

Midt i bunkeren lå nervecen
tret »Kampfzentral«, et kæm
pelokale på 31,95 x 15,00 m 
med en største højde på 12,98 
m. Rummet var delt i to af en 
høj gennemsigtig kortvæg, 
hvorpå ansvarsområdets koor
dinatsystem var markeret med 
landkonturer, flyvepladser, ra
darstationer m.m. 

Nervecentret i Zentralgefechtstand Gyges var "Kampfzentral", 
et kæmpelokale på 31,95 x 15,00 meter med en største højde på 
12, 98 meter. På de øverste pladser på billedet sad Jagdleitoffizier 
sammen med forbindelsesofficerer fra hæren og flåden. 

Foto: Flyvevåbnets historiske Samling. 

Skulle disse oplysninger 
ajourføres, skete det fra to 
smalle løbebroer, der kunne 
hejses op og ned langs begge 
sider af kortet. Når løbe
broerne ikke var i brug, sæn
kedes de ned i en godt halv
anden meter dyb kanal i gul
vet. 

På begge sider af kortet var 

rummet opbygget med terras
ser, der havde front mod kor
tet. 

På kortets bagside var der 
to terrasser. Her sad kvinde
lige plottere »BlitzMådels« , 
der ved hjælp af en til hver 
plads hørende projektør mar
kerede de oplysninger om 
fjendens bevægelser, som de 



modtog fra områdets radar
stationer, meldeposter m.m. 

På kortets modsatte side 
var der tre etager. Øverst sad 
»Jagdleit« officeren sammen 
med forbindelsesofficer fra 
hæren og marinen. På rækker
ne nedenunder officerer og 
operatører, der havde forbin
delse til de radarstationer, der 
ledede jagerflyene, flyveplad
ser og flakbatteriet i Danmark, 
samt plottere der markerede 
egne styrkers bevægelser. 

Udover » Kampzentral « 
rummede bunkeren en række 
andre lokaler med kontorer 
og et omfattende radio- og te
lefonudstyr, blandt andet ra
diokædeudstyr, der forbandt 
»Jagdleitzenter Gedhus« 
med det tilstødende »Jagd
leitzenter« ved Hamburg og 
Luftwaffes overkommando i 
Postdam Wildpark. 

Fokker 60 

Post Mortem 
Da man fra allieret side var in
teresseret i at se, hvordan det 
tyske radar- og varslingssy
stem ville have virket ved en 
allieret landgang på Jyllands 
vestkyst iværksatte RAF 53 
dage efter fredsslutningen ø
velsen »Post Mortem« (Efter 
døden). Med undtagelse af et 
l ille område ved Jyllands 
nordspids blev hele det tyske 
luftforsvarssystem i Jylland 
bemandet. Ti store radarsta
tion er med ialt 40 radar
systemer blev inddraget i 
øvelsens ni faser, der varede 
over en uge. Meget forløb 
som foNentet, men både RAF 
og tyskerne gjorde dog også 
uventede iagttagelser. 

Efter øvelsens afslutning 
demonterede RAF nogle af de 
tekniske installationer og øde
lagde resten. Sprængning af 

Fokker 60 er en forlænget udgave af Fokker 50 (kroppen er 
en 1,62 m længere) og i en kommerciel udgave er der plads 
til 60 passagerer. 

Flyet er dog nok mest beregnet på non-airline markedet 
og har som standard stor lastedør foran i højre side af 
kroppen (1, 78 x 3,05 m) og gulv til tunge laster. 

Fokker 60 fremstilles på samme monteringslinje som 
Fokker 50 og produktionen skrider planmæssigt frem. Den 
6. juni blev for- og bagkrop forenet på det første fly, og til 
september skal det i luften. Det er i det øvrigt Fokker 
Propjetline Aircraft nr. 200. 

Den første (og eneste publicerede bestilling) er på fire til 
det hollandske flyvevåben, der skal overtage det første fly 
i begyndelsen af maj næste år. 

Fokker 100 er det tungeste fly, der endnu har landet i London 
City Airport (Docklands). 
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Da bunkeren rummede Sector Operations Central (SOC), var 
der efter engelsk mønster et stort vandret kort i den store sal. 

Foto: Flyvevåbnets historiske Samling. 

bunkeren er aldrig forsøgt, 
idet en analyse af de forskel
lige sprængningsmuligheder 
viste, at en sprængning ville 
kunne have forårsaget uac
ceptable skader viden om. 

I brug igen 

Herefter henlå bunkeren med 
sit ødelagte indhold stort set 
ubenyttet hen indtil begyndel
sen af 1951. 

Den 2. marts 1951 bemyn
digede Forsvarsministeriet 
Hærens Bygningstjeneste til at 
påbegynde istandsættelse af 
den med henblik på anven
delse som kommandocentral 
for Vestre Basiskommando. 
En ombygning, som de næste 
20 år dannede rammen om 
»Sektor Operations Central« 
(SOC). Samtidigt indrettedes 
2. sal i annekset til kontorer for 
Vestre Flyvebasiskommando. 

Øverste etage var indrettet 
som beboelse for nogle af de 
plottepiger, der arbejdede i 
SOC Vest, men kort tid efter 
Flyvertaktisk Kommandos op
rettelse blev samtlige lokaler i 

annekset omdannet til kon
torer. 

I forbindelse med NADG E: 
implementeringen nedlagdes 
SOC funktionen i 1971. Da det 
til ADOC funktionen hørende 
udstyr (AIDA, TOSCA, LOLA 
m.m.) kunne rummes i to ka
biner pa 2. etage, ophørte bru
gen af SOC-salen. 

Herefter sker der ikke stør
re ændringer i bunkeren før 
slutningen af firserne, da der 
foranlediget af stabens krafti
ge udvidelse igangsættes et 
større ombygningsprogran, 
for at få etableret flere konto
rer, ved opdeling af større 
lokaler i mindre ved hjælp af 
lette skillevægge. Blandt an
det har man nedbrudt en stor 
vandtank i beton på 3. etage, 
der er blevet til to fine kontorer. 
Bunkerens kantine er blevet 
gennemrestaureret og i for
bindelse med installationen af 
den nye telefoncentral er der 
indrettet flere nye kontorer i 
den tidl igere omstilling og 
krydsfeltets lokaler. SOC
salen er i 1994 blevet forsynet 
med et let loft. I 
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FLY
KENDING 

Vil du vinde en flyvebog? 
Skriv løsningen på et almin
deligt stykke papir med angi
velse af billednummer og fly
type og send den til FLYV, Skt. 
Markus Alle 13.4, 1922 Fre
deriksberg C, så den er frem-

.. 
\ 

"I;: 

1 

5 

9 

13 

me senest den 21. august -
og mærk venligst konvolutten 
Flykending. 

Blandt de rettidigt ind
sendte løsninger trækker vi 
lod om to præmier. For at 
vinde førstepræmien skal ind
senderen have identificeret 
alle 16 flytyper korrekt, mens 
det for andenpræmien er 
tilstrækkeligt med 12 rigtige. 

Løsningen på opgaven 
bringes i nr. 9, vindernes nav
ne i nr. 10. 

2 

6 

10 

Opgaven i nr. 7: 
1. F-16 
2. MiG-29 Fulcrum 
3. F-15 Eagle 
4. F/A-18 Hornet 
5. C-130 Hercules 
6. Flogger 
7. MiG-21 Fishbed 
8. Guri 
9. Frogfoot 
10. MiG-21 Fishbed 
11 . Blinder 
12. Jaguar 
13. Chinook 
14. Fennec 
15. Puma 
16. Transall 

• 
3 

7 

~ 
11 

~ 
15 

Vinderne af opgaven i nr. 6: 
Gustav Larsen, Sædinge By 
19, 4970 Rødby (Vingar for 
Norden. Nordens flygvapen i 
fa.rg). 

Ole Riis, Vejbækvej 12C, Vej
bæk, 6330 Padborg (Berøm
te fly: F-16). 

Rettelse 
Der var desværre en fejl i "fa
citlisten" til opgave nr. 6 i for
rige nummer. Billede nr. 15 vi
ser en Fennec, ikke en Fen
cer! 

4 

8 

12 

~ SKOLEN FOR LUFTFARTSUDDANNELSERNE 
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B+I og D teori, Flyveinstruktør, Flyveklarerer, Flyvetelefonistbevis 
Skolen tilbyder andre luftfartsuddannelser efter aftale 

B+I dag- og aftenkursus starter i København og Billund 7. august 1995 

D dag- og aftenkursus starter i København 18. september. D aftenkursus i Billund 14. august 1995 

Flyveinstruktør-kursus, København, start 9. oktober 1995 
FAA Konvertering? - få dansk B+I teori i DK inden uddannelsen i USA 

Ring eller skriv efter uddannelsesprogram for 1995! 

Luftfartsskolen BLL: Ellehammers Alle, 7190 Billund, tlf. 75 33 23 88, telefax 75 33 29 01 
Luftfartsskolen CPH: Hermodsgade 28, 2200 København N, tlf. 31 81 75 66, telefax 31 81 71 87 
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MODEL
SIDEN Luftwa es bidske 

tornsk de 
Det er den legendariske flykonstruktør Kurt Tank, 
som er mester for Focke Wulff FW-190, der blev 
et af Luftwaffes mest udbredte kampfly og som 
kom i aktion på mange fronter under anden ver
denskrig. Det enmotorede, lavvingede fly, som 
uofficielt bar øgenavnet Wiirger - der betyder 
tornskade - blev i løbet af krigsårene bygget i 
over 20.000 eksemplarer. 

Flyet er blevet et populært objekt for plastic
modelbyggerne, fordi det kan bygges i flere for
skellige, spændende versioner og derved giver 
mulighed for mange varierede bemalinger. 

Blandt årets varme plasticmodel-nyheder er 
således en herlig model af jagerbomberen FW 
190F-8, som den japanske fabrikant Tamiya med 
vanlig omhu og sans for detaljerne har taget sig 
kærligt af. 

Denne nye Tamiya-model af 
Focke Wulff FW-190 er i skala 
1 :48, og det betyder, at flyet i 
dette format kun har en spænd
vidde på lidt over 22 centime
ter, så det er nemt at indpasse 
i model-samlingen. 

I modsætning til mange af 
markedets tidligere udsendte 
samlesæt til FW-190, som for 
det meste er i skala 1 :72, be
tyder dette større format også 
umiddelbart, at modelbygger
ne får mulighed for at få flere 
detaljer med på modellen. 

Når man så derudover får 
en model i en så fin materiale-
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kvalitet som det er tilfældet 
med dette splinternye Tamiya
sæt, så kan resultatet ikke 
undgå at blive godt. 

Samlesættet er i øvrigt til 
en af de seneste jagerbom
berudgaver af flyet, som duk
kede op omkring 1943-44, og 
som blandt andet var udstyret 
med et ændret canopy, der si
krede piloterne et godt udsyn. 

Lige som englænderne 
med Spitfire og Hurrlcane 
havde to typer, der dystede 
med hinanden om Royal Air 
Force piloternes gunst, kan 
man tilsvarende sige, at det 

Focke Wulf FW 190 havde et karakteristisk, højbenet og bredt 
understel. 

tyske Luftwaffe også besad to 
umiddelbart forskellige typer, 
der på samme måde havde 
deres favoritter blandt dem, 
der baksede med dem i cock
pittet, nemlig Messerschmitt 
Bf 109 og Focke Wulff FW 190. 

Men ligesom de to britiske 
flytyper ret beset var endog 
meget forskellige, så kan man 
også roligt slå fast, at Bf109 
og FW 190 var to retforskellige 
kampfly med hver deres egen
skaber og anvendelsesmulig
heder. 

Skæbnen, eller nok snare
re den omstændighed, at spa
nierne efter afslutningen af An
den Verdenskrig fortsatte med 
at bygge Bf109, betød, at 
dette fly er blevet holdt flyven
de i mange år herefter. 

Kurt Tanks geniale kon
struktion FW 190 havde ikke 
det samme held, så vi måtte 
nøjes med at tænke os til, 
hvordan flyet gjorde sig i sit 
rette element, hvis vi da ikke 
er så heldige at støde på den 

Focke Wu/f Ta 152 havde en 
meget længere krop end FW 
190'eren. 

»Mini-190'er« som en ameri
kansk flyenthusiast har byg
get til sig selv i 3/4 skala, og 
som han nu flyver luften tynd 
med ved diverse flyvestævner 
rundt om i USA, hvor man jo 
har noget større linier - flyhi
storisk betragtet - end i den 
gamle verden. 

Fra tid til anden går der ryg
ter om, at man har fundet ek
semplarer af Focke Wulf FW 
190 gemt i den sibiriske tun
dra, og det giver stof til hede 
drømme om, at man kan få en 
ny mulighed for at nyde et 
eksemplar af Luftwaffes le
gendariske tornskade, men 
de fleste gange har det des
værre vist sig, at det har drejet 
sig om regulære vrag, som det 
vil være svært blot at gøre 
udstillings-appetitlige. 

Men så er det jo godt, at 
man har modellerne at ty til, 
og de giver heldigvis mulig
heder for en næsten uhæm
met udfoldelse i diverse ska
la-formater. 

Da Kurt Tank lancerede 
prototypen til Focke Wulff 190 
i juni 1939, var den udstyret 
med en BMW 139 stjernemo
tor, og det var jo på alle tider 
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god latin, at jagerne af luft
modstandsmæssige årsager 
skulle forsynes med de slan
kere og mere strømlinede 
rækkemotorer. Derfor udsty
rede Tank sin nye jager med 
en formidabel spinner, der 
skulle sørge for at stjernemo
torformen ikke stod i vejen for 
udskejelserne mellem himmel 
og jord. 

Systemet med den overdi
mensionerede spinner virke
de desværre ikke efter hen
sigten, så man måtte ændre 
konstruktionen, så FW 190 fik 
en »rigtig«, mere normal spin
ner. Senere udviklede man 
Junkers Jumo 213 række
motoren, der havde en ring
formet køler, som betød, at FW 
190-eren kunne beholde den 
stjerneformede profil og så var 
alle glade. 

Luftwaffe fik et formidabelt 
fly, der foruden at være jager 
også var udset til at skulle 
hæve bomber-arven efter 
Junkers frygtede Ju 87 »Stu
kas«. 

Focke Wulff flyet blev kon
strueret i en lang række for
skellige versioner. Der blev 
også udviklet en tosædet træ
ningsudgave, og med Ta 152 
- hvor »TA« står for de to før-

ste bogstaver i konstruktørens 
efternavn - fik Luftwaffe en sær
deles avanceret og lynhurtig 
jagermaskine, der blandt 
andet blev anvendt som in
terceptor i stor højde. 

Data for Focke Wulff 
FW 190: 

Spændvidde: ...... .. 10,50 m 
Længde: ...... ..... .... ... 8,80 m 
Højde: .. .................... 3,95 m 
Startvægt: ... ... ....... 3800 kg 
Max. hastighed ..... 670 km/t 
Top højde: .... .. .. .... . 11.400 m 
Rækkevidde: ..... ...... 800 km 

Den herlige Tamiya-model i skala 1 :48 byder på mange detaljer. 

Man kan hente yderligere inspiration til bemalingsvariationer af 
FW 190'eren i den fremragende bog »Flying Colours«, som er 
skrevet af William Green og Gordon Swanborough og nylig 
udsendt på Tiger forlaget. 

Den avancerede Focke Wulf FW 190F-8 er en avanceret model til samlingen af Luftwaffes berømteste fly fra anden verdenskrig. 



PA 28-140 Cherokee sælges 
Fabriksoverhalet motor, rest 1600 
lim. + 400. Fuldt driftsklar som 
skolemaskine. Godk. nat. VFR, 
Transponder + AOF. Kr. 160.000. 
Finansiering kan evt. henvises. 

B. Larsen. Tlf. 31 74 11 81 

Cykler 
til bil/båd/fly/camping 
Fra bærbar t il køreklar på 
få sek. NEOBIKE lev. kompl. 
m. 3 gear. håndbremser. 
klokke, støtteben, pumpe 
og smart transporttaske m. 
skulderstrop. Vægt 12.2 kg . 
Mål foldet 70x28x55 cm. 
Tlf. 3139 0883 / 4020 0883 

Cessna 210-5 (205) 
1965, molar fabriksoverhalet. 
760 limer, propel 16/8-90 640 limer, 
2 COM, 1 VOR/LOC/GS, Iranspander 
C, AOF, marker, dansk LOB+ 100 limer 
eftersyn. Henvendelse til Hangar 5, 
llf. +45 97 36 92 66 eller Knud Jensen, 
tlf. +45 98 96 30 46, 
fax +45 98 96 23 73 

SÆLGES 
Ventus B 16,6/WL 

Hytte: 
Nyere hytte til salg på 

Arnborg, 42 kvm. 
J.O. Ternholt 

Tlf. 97 15 1247 
Mob. 40 18 3885 

a/s erik thestrup, slagelse 
aircraft insurance 

Slagelse Flyveplads . Gårdagervej 4 . Postboks 17 
DK-4200 Slagelse. Tel.: 58 50 30 60. Fax: 58 50 05 04 

ALTERNATIVET til »DE ANDRE« 

SAS FLIGHT ACADEMY 
og 

SKOLEN FOR LUFTFARTSUDDANNELSERNE 

uddanner 

TRAFIKFL YVERE 
Ring eller skriv efter uddannelsesprogram med nærmere oplysninger 

om optagelsesbetingelser, uddannelsesforløb, priser etc. 

~ 
hos: 

TRAFIKFLYVERSKOLEN/ 
DANISH AVIATION COLLEGE 

JAJ 
FLIGHT ACADEMY 

SLU 

38 

Lufthavnsvej 48, DK 4000 ROSKILDE 
Tel. +45 46 19 14 88 - Fax +45 46 19 13 12 

New in The Thomasson
Grant Aviation Library 

The Proficient Pilot 
volume 1 Barry Schiff 
The veteran airline captain 
provides a wealth of 
valuable information -
slip tips, take-off techniques, 
crosswind landings, scud 
running, flying the ILS, 
emergency tactics and mu/ti
engine flying. 
300 sider, skitser og 
diagrammer. Indb. kr. 280,-

NYBODER BOGHANDEL 
St. Kongensgade 114 
1264 København K 
Tlf. 33 32 33 20 
Telefax: 33 32 33 62 

Annoncører i dette nummer 

Avia Radio ... ............ ........ 2 
Codan .......... .... .......... ..... 2 

SAS Flight Academy ..... 38 
Skolen for Civil Pilot-

North West Air Service .... 2 uddannelse .. .. ...... .... .. .. . 38 
lkaros Fly ................. ........ 2 RD Equipment ...... ......... 38 
Topdanmark .. .... .... .. ... ..... 8 Beechcratt Scandinavia 39 
KDA ....... .. ... .... .. ............. 15 SunAir ..... .... .. .... .... .... .... 39 
FoviTech A/S ..... .......... ... 19 West Wind .... ... .. ...... ...... 39 
SLU .. .. .. ........ .... ............. 35 Flyveskolerne . . ... . . . .. . .. . . . 40 

B+l-teori 
Vi starter aftenhold ultimo august 
· -•Undervisning 2 x1ugentl1g -~ -

ler. ~4.500,-
Ring for tilmelding/yderligere oplysninger. 

Skolen for civil '1:' 
Pilot Uddannelse 

C 
Kone CAT 

·T«iriafdelingen 

Roskilde Lufthavn - 4000 Roskilde. Tlf.: 46 19 16 30 Fax: 46 19 13 15 

SOMMERTILBUD! 

GARMIN GPS - også den nye 90-. E.W. elektroniske barografer 
samt markedets bedste håndradio, WIN 747. Alt leveres fra lager. 

BACHMANN, International House, Bella Center 
2300 København. Tlf. 3247 3332. Fax 3247 3335 

We ·11 train you ... 
like we train pilots 
for airlines and 
major helicopter 
operators 

Kawasaki recently chose Sierra Academy as their heilcopter 
pilot training partner. Korean Air selected us to set up and oper
ate their ab init10 pilot training center in the U.S. Fifty other air
lines and av,ation operations from throughout the world have 
used our train,ng services. 

We extend the same standards and career train,ng envlron
ment to you - and offer additional support serv
ices to help you, as an ind,vidual, succeed as a 
professional. 
Let us prove our value to you. Phone. fax, or wnte for 
FREE COLOR CATALOG deta1ling our services In your 
specIfIc area ol Interest - AIRPLANE PILOT or HELI· 
COPTER PILOT 

We w1II mclude 1nlormat1on on Career Services/Job 
Placement Assistance. J-1 visas, College Degree 
options. Housing. and Student Services. 

SIERRA ÅCADEMV 
OF AERONAUTICS 
CAPT JØRGEN ANDERSEN PHONE +45 4879 4525 
SCANDINAVIAN REPRESENTATIVE FAX: +45 4879 8722 
NELLERØDVEJ 22, DK-3200 HELSINGE 

AIRLINE DISPATCHER AND AIRCRAFT MECHANIC COURSES ALSO AVAILAB L E 
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2 ~ SUPER su~-.P.IR SER"ICE 
Sun-Air udfører 
alt arbejde på 
Deres Ay. 
Lige fra dækskift 

på Cessna 150 til HSI på Garrett 
motorer. Intet job er hverken for 
stort eller for småt. 

Nyt værksted i Aarhus Lufthavn. 
Som noget nyt tilbyder vi samme 
første klasses arbejde i Aarhus som 
i Billund. Vælg selv hvor De vil 
modtage Super Sun-Air Service. Cess'.!.°~ Mooney 

Flyle~sing/Flysalg 

Kontakt: Niels Sundberg -De ringer, vi springer! l l 

SUN-AIR Billund Værksted 
Tlf. 75 33 16 11 , Fax 75 33 86 18 

SUN-AIR Aarhus Værksted 
Tlf. 86 36 30 55 , Fax 86 36 32 44 

WESTWIND Beeeh Beechcraft Beech 

BECOME AN EXPERIENCED PROFESSIONAL PILOT 
WESTWIND includes 800 hours of total flight time + MEI 

in the lnternship program for Scandlnavian graduates. 

Hawker Scandinavia A/S Hawker 

Bonanza - Baron - King Air - Super King Air - Beechjet 
1900D Airliner - Hawker 800 - Hawker 1000 

Next classes start 4th September and 6th November, 1995. 
1994 Bonanza A36 SIN E-2913 - Bendix/King Silver Crown - IFR 

1992 Bonanza A36 SIN E-2746 - Bendix/King Silver Crown - IFR 

1980 Super King Air 200 - Cargo Door - Collins Proline 

$ 16,040 ( = p.t. approx. DKK 88.000 ) 

In Scandinavia call: Guy Wenck•n• .. Pr•st•f•ll•dveJ 68 - DK 2770 Kastrup 
Tal: Evenlng 1+451 3151 2731 • Day (+451 331& 7374 • Fax: (+451 3316 6131 Kontakt Martin Glamann for fulde specifikationer! 

\f/J:,·~~1"\f/INL> Avn1r1011 Acado,ny d.a 
701 W Deer Valley Aoad · Phocnix. AZ 85027 USA - Tcl 00-1 602-582 3373 - Fax 582 4396 

Solhøjgaardsvej 10 
Københavns Lufthavn Roskilde 
4000 Roskilde 

Telefon: 46 19 10 33 
Telefax: 46 19 03 21 

A319 til 
Lufthansa 
Lufthansa har skrevet kontrakt 
med Airbus lndustrie om leve
ring af 20 Airbus A319. Leve
rancerne begynder til juli næste 
år og fortsætter med ca. en om 
måneden frem til november 
1998. De skal afløse Boeing 
737-200 og indrettes til 126 
passagerer på samme klasse. 
Motorerne bliver af typen 
CFM International CFM56-5A. 

Lockheed t-33 
Reg.DT404 

Beechcraft Scandinavia AJS er enefohandler for Raytheon Aircraft Company i Skandinavien 

A319, der flyver tørste 
gang i september er den for
kortede udgave af Airbussin
gle-aisle model A320, og A321 
er den forlængede. Lufthansa 
har bestilt alle tre udgaver. De 
har samme flyvegenskaber 
og praktisk taget identiske 
cockpits og udrustning. 

Lufthansa er Airbus Indus
tries største enkeltkunde og 
har nu bestilt sammenlagt 
1398 fly hos konsortiet. 

I alt har Airbus lndustrie 
faste ordrer fra 43 kunder på 
900 single aisle fly , nemlig 81 
A319, 664A320og 155A321. 
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til salg. 
TH. 4219 4082 

Lønstigning 
Efter tre døgns strejker, en for hver pilotforening, og tilhø
rende lock-out den 9., 12. og 14. juni lykkedes det den 16. 
juni omsider SAS at nå til enighed med piloterne om en ny 
kollektivaftale, der medfører en lønstigning på 3,95% -
udover den automatiske, der i visse tilfælde kan andrage 
3,5%. Piloterne havde krævet 6, 7%, mens SAS tilbød 1 %. 

Det betyder i gennemsnit en lønstigning på 24.000 SEK 
til de ca. 1.500 SAS-piloter. 

Konflikten gjaldt dog ikke så meget penge som SAS
ledelsens ønske om at begrænse piloternes nærmest veto
agtige ret til at forhindre, at andre selskaber udfører flyv
ninger for SAS, og det problem blev ikke løst i denne om
gang. 

Aftalen gælder kun til den 31 . marts 1996. Inden da 
skal en arbejdsgruppe .ta fram forslag til omskrivning och 
klarificering av inhyrningsaftalet i syfte att undvika framti
da tvister". 

SAS oplyser, at den nye aftale vil betyde en merudgift 
på 37 mi. SEK og at tabet pr. strejkedag andrager ca. 50 
mio. SEK. 

Alexander Schleicher 
ASK21 

lodsædel fly til skole- og kunstflyvning, 
med sikkerhedscockpit - E:35 

ASK23B 
ensædet fly til skole- og begr. kunst
flyvning - sikkerhedscockpit - E=34 

ASW24B 
standardklassefly - sikkerhedscockpit 

E=44 (med winglets E>46) 

ASH 25125M 
tosædet åbenklassefly (selvstartende) 

sikkerhedscockpit - E=58 

ASH26126E 
ensædet 18 meterklasse (selvstarten
de) Drehkolbenmotor fast indbygget i 
kroppen - sikkerhedscockpit - E >50 

ASW27 
15 meterklassefly - sikkerhedscockpit 

E=48 

Et program af fly med usædvanligt fine 
og harmoniske ffyveegenskaber 

Erik Holten 
Geelsvej 21 B - 2840 Holte 

Tlf./fax 42 42 01 05 
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Lær at flyve 
HER ER 
FLYVESKOLERNE 

De anvendte bogstaver betyder uddannelse til: 
A=privatflyver-certifikat. B=trafikflyvercertifikat af III klasse. D=trafikflyver
certifikat af I klasse. l=instrumentbevis. IFR=instrumentflyvning. 
VFR=sigtflyvning. PFT=periodisk flyvetræning. TWIN=tomotors. 
INT::intemationalt. NAT.=nationalt. nat-VFR=tilladelse til at flyve i mørke. 
FLT =flyvetelefonistbevis.AB-INmO::fra begyndelsen og frem til trafikflyver
certifikat på twin. INSTRUKTØR:flyveinstruktøruddannelse. OMSKO-
UNG:typeomskoling 

HOVEDSTADSOMRÅDET 
AIR GATE APS 
Lufthavnsvaj 44, Roskilde lufthavn 
4000 Roskilde, Tlf. 46 19 14 22 
Bornholms lufthavn, Rønne 

Tønder Flyveplads 
6270 Tønder, TIi, 74 72 26 55 

Alle certifikaler, bannerslæb. 
Speciale· US konverteringer, teori 9 og 10. 
Teori: A/NVHF / IVHF / FLT. Individuel A•leori, 

ALLERØD Fl YVESKOLE 
Allerød Flyveplads. 3450 Allerød 
Tlf. 4817 7915, Fax 4814 01 48 
A, I, Omskoling, PFT·A. I. Teori A, lnlJNal VHF. 

CENTER AIR ApS 
Hangarvej A4, Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tlf. 46 19 08 07, fax 461908 37 
Ringsted Flyveplads 
Odense Lufthavn 
A,B,l,Twin, instruktor. Kunstflyvning, ~ul, omskoling, PFT
A,B,I, Twin. Nat.nnt-VHF, FLT. morne. Teori: A 

COPENHAGEN AIRTAXI A/S 
Københavns Lufthavn Roskilde 
Luflhavnsvej 20, 4000 Roskilde 
Tlf. 46191114, fax 46191115 
A, B, I, Twin AB-INmO, Instruktør, nat-VFR, Omskoling, PFT·A, 
B, I, Twin.Teori: A. B+I, D, NATnNT-VHF, FLT-bevis. 
Lolland Falster Alrport, 4970 Rødby 
Tlf. 53 90 62 37, fax 53 90 66 72 
A, omskoling, PFT-A. Teori: A. 

DELTA FLY 
Hangarvej E 12, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf. 4619 07 07, 

A. B, I, Twin VFR/IFR, Instruktør PFT, omskoling, Teori NNVHF/ 
IVHF. 

Fl YVETEORISKOLEN 
Lufthavnsvaj 50 
4000 Roskilde 
Tlf. 461916 60, Fax 4619 16 50 
Teori: .aJI, en, D. 
Desuden kurser i High Level Meteorotcgy, Jet Englne 
Fundamenlals, konverteringskurner fra udenlandske certifikater, 
FLT kurner samt alle former for forskellige fagkurner tilrettelagt 
specieh I hvert enkeh tiHælde. Alle kurner tilrettelægges stort set 
over hele landet. 

IKAROS Fl Y ApS 
Hangarvaj A 12, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf. 461910 10, fax 46 19 05 15 
Teori: A. Bi I + D gennem Skolen for Civil Pilotudd. (CPU) 
SkolelPFT: A, B, I, D, twin, turboprop, Instruktør, nat-VFR, 
omskoling, simulator, bannerslæb. Speciale: US-konverteringer. 
Kommunikation: Nat.nnt. VHF og morne. FLT gennem Skolen for 
Civil Pilotudd. 

HELIKOPTER-SERVICE A/S 
Lufthavnsvaj 32, 4000 Roskilde, tlf. 46 191511 

A, B, AB-lnltio, instruktør, Nat-VFR, omskoling 
jethellkopter, PFT • A,B 

A/S HELIFLIGHT DENMARK 
Lufthavnsvaj 50 Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf. 46 19 00 11 

A og B skoling på helikopter, nat-VFR samt PFT på helikopter, 
omskoling til jethei kopter lncl. jet fundamentalt, simuleret !•træning 
som Integreret del af I-program på helikopter. 

JETAIR FLIGHT ACADEMY 
Lufthavnsvaj 50, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf. 461915 55 
Fax 46 19 16 50 

Praktik: A, B, I, D. Twin, Instruktør, Turboprop/Jetskollng. Sirnulalor, 
AB initio samt PFT 
Teori: A, en, D (koncessionshaver en og D: FTS) 
Kommunikation: Nat. • VFH, lnt. VHF, Fl T, 
Morse, Simulator 

SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tlf. 4619 16 30, fax 46 19 13 15 

Teori: M, en, D. (koncessionshaver en og D:CAT) 
Desuden kurner I High Level Meteorology, Jet Englne Fundamantals, 
Konverteringskurner I forb.m. uderilandske certifikater, Flyvetelefonist
bevis kurser, BL 9 og 10 teori. Human factors and Wmitatlons, PFT
kurner samt alle former for fagkurser. Undervisn!ng primært 
klassoundervisning. Enkeh hold og speclalkurner oprettes etter behov. 

SKOLEN FOR LUFTIFARTSUDDANNELSERNE (SLU) 
Hennodsgade 28, 2200 København N, 
tH. 31 81 75 66 
Ellehammers Alle, 2. sal 
7190 Billund, tlf. 75 33 23 88 

Teori: en, D, FLT, flyveklarerer, flyveinstruktør· og konverteringskursar. 
Andre luftfartsuddannelser tilbydes etter aftale ATS-, AFIS-og 
radarkurser m.v. 
Tennlner og betingelser som angive! I skolens undervisningsprogram. 

FYN 
BElAIR 
Odense Lufthavn 34, 5270 Odense N, tlf. 64 89 1612 
Mobll 30 69 79 12 
Skoleflyvning til A, B og I samt omskoling og PFT. 
Teori til Asamt NATnNT·VHF og FLT. 

CENTER AIR 
Odense Lufthavn, Rosangården, 5270 Odense N, Tlf. 65 95 44 44 
A-skollng, A, PFT, 1-motors omskololng 

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

A, B, I, Twin, AB lnitlo, Instruktor 
PFT, omskolinger, Teori A, Nat/lnt-VHF 
US konverteringer 
Omskofng til bamerslæb/flysfæb 
Basic Aerobatic, Speciale. Uddannelse til sofly 

KARLOG AIR A/S 
Sønderborg Lullhavn 
6400 Sønderborg 
Tlf. 74 42 22 85, fax 74 42 90 85 

BiNund, tlf. 75 35 41 85 
Esbjerg Lufthavn, tH. 75 16 05 85 
Aarhus/Tirstrup, tlf. 86 36 39 85 

A, B, I, Twin, Instruktør, Teori A. PFT og 
typeuddannelser, lntJNat., VHF, FLT, Morse, Konverteringer 

A/S HEUFLIGHT DENMARK 
Lufthavnsvej 35, Bll und Lufthavn 
7190 &und, tlf. 75 33 89 11 
A og B skoling på hefikopler, Nat·VFR samt PFT på helikopter, 
omskoling bl jethelikopter incl. jet fundamentalt, simuleret 
1-tl!Bning som Integreret del af I-program på helikopter 

JETAIR FLIGHT ACADEMY 
Lufthavnsvaj 35, Billund Lufthavn, 7190 BIDund 
TIi. 75 35 40 09, fax 75 35 40 49 

Praktik: A. B, I, D, Twin, Instruktør, Turbop!op/Jetskoling 
Sinulalor, AB lnitlo samt PFT Teori: A. en, D (koncessions
haver BIi og D.FTS 
Kommunikation· NAT, -VHF, lnl VHF, Fl T. Marne, simulator 

NORTH Fl YING A/S 
Aalborg afd.: Aalborg Lufthavn, 
9400 Nr. Sundby, Tlf. 98 17 38 11 
Århus afd.: Århus Lufthavn, 
8560 Kolind Tif. 86 36 34 44 
A, B, I, Twin, PFT, nat-PFT, teori A, instruktor 
Turbo Prop Skoling 

SYGOSAIR 
Vamdrup Flyveplads, 6580 Vamdrup. 
TIi. 75 58 34 02 

Skoling til A samt PFT til A. omskoling alle enmotorede. 
Teori: A, NatAnl VHF 

TRAINING CENTER WEST 
Karup Wthavn, 7470 Karup 
Tlf. 97 10 12 66 
Stauning Lufthavn 
6900 Skjern. tlf. 97 36 92 06 
Skive Lufthavn 
Viborg Flyveplads 
Herning Fllyveplads 

A, B, I, PFT til alle cert. Twin, Instruktør, Teori: A, B+I, D. 
lnt./Nal • VHF, FLT bevis + teknisk og praktisk 
undervisning på flere turbo og jet typer. 
(konssessionshaver en og D: FTS) 
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GPS NYHED GPS 
GPS-

Brug dine 
logen fast 
betaling for 
opdatering 
af data. 

Satellite 
Navigation 

Har alle GPS-45/95 faciliteterne. 
I samme størrelse som en mobilradio 

SALG . SERVICE . GARANTI 

AVIA RADIO A/s 
Hangar 141 
Copenhagen Airport 
DK-2791 Dragør 

Phone: 32 45 08 00 
Telex 31321 
Fax 32 45 73 75 ~ 

'1))} 

2 

@u@JJæm:[i".A][pG:!J•G:!J@ §l ~ •CLJJ@ 
GENERAL AVIATION HUSH KITS BY: 

"QUIETFLIGHT" SYSTEM GOMOLZIG 

Kære flyejer 
Ønsker du støjen nedsat på dit fly, 

venligst kontakt os på telefon 97 96 53 22 eller 
fax 97 96 53 02 for pris ind. montering. 
North-West Air Service A/S er i dag 
eneforhandler af ovennævnte system 

med godkendte ST-er. 

North-West Air Service A/S 
Thisted Airport . DK-7730, Hanstholm 
Tif.: 97 96 53 22 • FAX: 97 96 53 02 

Flyforsikring 

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

~ 111111 

FL YUDLEJNING 
AYF AA-1 IFR/GPS 
BSV C172 IFR 
RPJ C172 IFR 
BIU C172 IFR 
BRT PA28-181 IFR 
CJI PA28-181 IFR 
BLU PA28-181 IFR 
BEi C177RG IFR/GPS 
CRC C177RG IFR/GPS 
ENG PA32-SIX IFR 
ASJ BE95 IFR/TWIN 

Rabatordninger efter aftale. 

SKOLEFL YVNING 
A, B, I & Twin skoling samt PFT. 

Velkommen hos 
Danmarks stærke 
forsikringspartner. 

@dan 
Luftfartsafdelingen 

G ammel Kongevej 60 
1790 K øbenhavn V. 

Tlf.: 31 21 21 21 

PR. TACHO 495,-
PR. TACHO 625,-
PR. TACHO 625,-
PR. TACHO 625,-
PR. TACHO 790,-
PR. TACHO 790,-
PR. TACHO 790,-
PR. TACHO 845,-
PR. TACHO 845,-
PR. TACHO 1.190,-
PR. AIRB. 1.600,-

Vi er specialister i konvertering af udenlandske certifikater. 
Kom eller ring og få tilrettelagt din uddannelse til en fornuftig pris. 

A-CERTIFIKAT 
Vi kan nu tilbyde en virkelig fordelagtig pris på A-certifikat: 
Cessna 172 - 999,2~ incl. 25% moms •r, blokljme 
Prisen er under forudsætning af kontant afregning efter hver flyvning. 

Åbent alle dage mellem 08:00 & 19:00 

IKAROS FLY - ROSKILDE LUFTHAVN - 4619 10 10 
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68. årgang nr. 9 

Rubrikker 

Kort sagt 

I øvrigt 

Navne 

Oscar Yankee 

Flykending 

Modelsiden 

Redaktion: 
Sankt Markus Alle 13,4, 1922 Frederiksberg C 
Telefon 31 35 45 00, Telefax 31 35 97 68 

Ansvarshavende redaktør: 
Hans Kofoed 

Abonnement og administration: 
Lufthavnsvaj 28, 4000 Roskilde 
Telefon 46 19 08 11, Telefax 46 19 13 16 

Abonnementspns: 324 kr. pr.år. 

Administration vedr. medlemmer af 
Flyvevåbnets Soldaterforening: 
Frank Jeppesen, Dehnsvej B, 4700 Næstved 
Telefon 53 72 17 28 

Annoncer: 
Jakob Tornvig, Bredgade 27, 7160 Tørnng 
Telefon 75 BO 10 18, Telefax 75 BO 13 21 

Produktion: 
Slagelsetryk AIS, Rosengade 7C, 4200 Slagelse 
Telefon 53 53 00 11, Telefax 58 50 01 63 

Distribueret oplag ifølge Dansk Oplagskontrol 
I perioden 1.7.93 lfl 30 6.94: 8.535 stk. 
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30 

34 

35 

36 

September 1995 

Artikler 

8 9 th World Rally Flying Championship 1995 

11 Air & Training Center-west 

12 Prøveflyvning af Glaser-Dirks DG-600 

17 Schleicher ASW 27 
.,,--..~ ...... -~-·- ~ ••• .LI"'-,;,' ~:<i-,...:--> ~ 

FLY\'I:Vi~r.NETS I:ILUOTEK 
17 Avanceret flyvetræning 

18 Fantastisk flyveopvisning med Rockwell - DASA X-31 A 

22 Flyvesikkerhed 

26 Herning Svæveflyveklub - gennem 50 år 

28 Standardvilkår som en del af en aftale 

31 ATR 42-500 

32 Nyt fra Glaser-Dirks 

33 PFA rallyet 

Forsidefoto: Herover: 
Fairchild A-10 Thunderbolt 
fotograferet på Vandels 
"flyvestationsdag" den 7. 
maj af Jan Jørgensen. Se 
også modelsiderne. 

Northrop Grumman B-2, sensationen på 
årets Paris Air Show, her fotograferet under 
landing på Whiteman Air Force Base i Mis
souri. 

3 



KORT 
SAGT 

Flymuseet 
Ellehammer 
Helsingør kommunalbestyrel
se har givet tilsagn om en støt
te på to mio. til flyvemuseum, 
som Danmarks tekniske Mu
seum er i gang med at etable
re i en tidligere støberibygning 
på Fabriksvej i Helsingør. 

Der var dog uenighed i 
samtlige partier om støtten, og 
1 O af de 25 medlemmer und
lod at stemme, bl.a. alle fem 
medlemmer af kulturudvalget, 
hvis budget er blevet beskåret 
med samme beløb. 

Arbejdet med renoverin
gen af hallerne skrider godt 
fremad. De manglende oven
lys m.v. er installeret, og side
rummene med toiletter m.v. 
ved at blive sat i stand. Allere
de i juni kunne en del af byg
ningen stilles til rådighed for 
et kommunalt teaterarrange
ment. 

Museet, der har fået navnet 
Flymuseet Ellehammer, har 
som gave fra SAS modtaget en 
DC-8 simulator. Den kostede i 
sin tid otte mio. Dollars og er af 
den ikke-bevægelige type. 
Indtil videre er den opstillet i 
Teknisk Museums hovedafde
ling på Nordre Strandvej. 

Initiativtageren til flymuseet 
Per Spang fratrådte efter eget 
ønske den 1. februar. 

Projektleder er nu civilinge
niør Bo Bang Petersen. 

Premiair 
og FLS 
Premiair har underskrevet en 
langtidskontrakt med det 
dansk-ejede FLS Aerospace 
Limited om vedligeholdelse af 
selskabets fire DC-10-10. Det 
skal foregå på FLS' afdeling i 
Manchester, hvor man i vinter 
udførte D-check på en DC-1 O 
og C-check på Premiairs tre 
A300. 
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Udsættelse 
i Viborg 
Svæveflyverne i Viborg skulle 
pr. 31. december 1996 være 
gået over til spilstart, men på 
initiativ af kommunen har Mil
jøstyrelsen givet yderligere et 
års respit. 

Spilstart kræver, at startba
nen forlænges, men indtil nu 
har ejeren af den relevante 
stykke jord afvist at sælge det. 

Kommunen anmodede og
så om, at antallet af fald
skærmsflyvninger blev sat op 
fra de hidtidige 600 om året til 
1.400. Det gik Miljøstyrelsen 
også med til. 

Flygteknik 95 
Flygteknik 95 er navnet på en 
kongres om svensk fly- og 
rumfartsvirksomhed i interna
tionalt miljø, som Flygtekniska 
Foreningen arrangerer den 
23. og 24. oktober i Stockholm. 
Det foregår på City Conference 
Centre, Norra Latin, og kongre
safgiften, incl. måltider, er 
3.900 sv. kr. 

Sekretariat: Stockholm 
Convention Bureau, FLYG
TEKNIK 95, Box 6911, S-102 
39 Stockholm, tlf. 00 46 87 36 
15 00, fax 00 46 8 34 84 41 . 

Lockheed 
Argentina 
Den statslige argentinske fly
fabrik og vedligeholdelsesba
se i Cordoba er blevet privati
seret. Lockheed har overtaget 
driften for en periode på 25 
år, og de tidligere offentligt an
satte medarbejdere er nu 
ansat af Lockheed Aircraft Ar
gentina S.A. (LAASA). 

18 af de 36 A-4M Skyhawk, 
som Argentina har købt i USA. 
vil blive moderniseret i Cor
doba. Arbejdet, der påbegyn
des næste år, omfatter hoved
eftersyn, installation af nye 
kabler, opdatering af motor og 
avionics, forskellige installa
tioner m.m. De øvrige 18 reno
veres af Lockheed i Californi
en. 

Janne rides 
again 
Den tidligere SAS-topchef Jan 
Carlzon er nu koncernchef for 
Transpool, der er Nordens 
største rejsearrangør og be
står af rejsevirksomheden 
Nordpool med 1.500 ansatte 
og luftfartsselskabetTranswe
de med ca. 850. Jan Carlzon 
er bestyrelsesformand i beg
ge selskabet. 

Den danske StarTour kon
cern, der består af Fritidsrej
ser, Falke Rejser og Sol-Rejser 
og har ca. 250 medarbejdere, 
indgår også i Transpool. 

UPS kontrakt 
Det amerikanske selskab 
United Parcel Service (UPS) 
og Star Air har indgået em tre
årig aftale om at Star Air skal 
vedligeholde og flyve et antal 
Boeing 727-100 fragtfly i eu
ropæisk trafik til/fra UPS's tra
fikknudepunkt i Kains luft
havn. 

Den nye aftale er en fort
sættelse af den toårige for
søgsperiode, der begyndte i 
efteråret 1993. 

For tiden er fem af UPS' Bo
eing 727 overført til dansk reg
ister og opereres af Star Air. 

Kontrakten giver arbejde til 
30 danske piloter, flyvemaski
nister, mekanikere og admin
istrative medarbejdere. 

UPS, der har hovedsæde i 
Atlanta, er verdens største 
transportselskab med over 
300.000 ansatte og betjener 
mere end 200 lande. Det hav
de i 1994 3,3 milliarder enkelt
forsendelser og en omsæt
ning på 19,6 milliarder Dollars. 

I Europa havde UPS en 
omsætning i 1994 på 1,4 milli
arder. 

Selskabet har mere end 
26.000 ansatte i Europa. I Nor
den er der 800 medarbejdere 
fordelt på ni centre. 

Undskyld! 

Underskud i 
FLS Aerospace 
Det økonomiske resultat for 
FLS Aerospace blev også i 
1994 meget utilfredsstillende, 
selv om det blev noget bedre 
end i 1993, skriver FLS Indus
tries i sin regnskabsmeddel
else. 

Underskuddet efter skat 
blev 277 mio. kr. mod 358 mio. 
i 1993. 

For at reducere driftsom
kostningerne har man gen
nemført en væsentlig reduk
tion i antallet af medarbejdere 
og koncentreret aktiviteterne 
i Manchester og Stansted, 
hvilket medførte betydelige 
engangsomkostninger i 1994. 
Afdelingen i Bournemouth er 
solgt fra, og af de tidligere 
Danair baser er Lasham luk
ket og Gatwick i "mølpose". 

FLS Aerospace koncentre
rer sig nu om reparation og 
vedligeholdelse af trafikfly. 
Den igangsatte produktion af 
observationsflyet Optica og af 
skoleflyet Sprint er standset 
og begge programmer er til 
salg (begge fly er typegod
kendt) . 

Den planlagte afvikling af 
alle ikke-strategiske aktiviteter 
blev fortsat i 1994, og denne 
opgave er på nuværende tids
punkt stort set afsluttet, hed
der det videre i regnskabs
meddelelsen. De resulteren
de omkostninger er alle af
holdt i 1994. 

For 1995 ventes fortsat me
get stærk konkurrence, hvor
for der også i 1995 må påreg
nes et negativt driftsresultat, 
der dog vil blive forbedret i 
forhold til 1994. Der forventes 
ingen væsentlige omkostnin
ger af engangsnatur. 

Indgåelse af langsigtede 
kontrakter i starten af 1995 vil 
få en positiv effekt på resulta
terne i 1996 og fremover. 

Desværre fremgår det ikke af reportagen fra DM i svæve
flyvning i nr. 8, at billederne er taget af Marianne Sandholm. 

SEP. 95 



Ka · ere eller uddannelse 
din chance for job i forsvaret 

Er du interesseret i job eller uddannelse i forsvaret, 
så er det Forsvarets Værnepligt & Rekruttering 
(FVR) du skal henvende dig til. 

Man. - fre. 0900 - 1500 er vi parate til at guide dig 
igennem forsvarets utallige uddannelsesmuligheder. 
Du kan hele døgnet bestille brochurer og ansøg
ningsskemaer via vores Voice Response på 
tlf.: 44 68 21 22 eller på Fax: 44 66 02 97. 

Dette gælder uanset om du søger på en uddannelse, 
lige fra lastvogns- og elektronikmekaniker, til leder
uddannelse som officer af linien og reserven i 
hæren, søværnet eller flyvevåbnet Har du spørgsmål eller er dette lige noget for dig, så A stå ikke tilbage, men fat telefonen og ring til os. w Måske er det dig vi står og mangler! Vi formidler job- og uddannelsestilbud fra 
erhvervslivet til de værnepligtige og til soldater 
ved Den Danske Internationale Brigade. 
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FYR 
FORSVARETS VÆRNEPLIGT & REKRUTTERING 

Flyvestation Værløse, Postboks 135, 3500 Værløse 
Telefon 44 68 21 22, Telefax 44 66 02 97 
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Beech vandt 
De kommende generationer 
af piloter til USAF og US Navy 
skal lære at flyve på propelfly. 

Det blev nemlig Beech Mk. 
2, en amerikaniseret udgave 
af Pilatus PC-9, der noget 
overraskende vandt den ame
rikanske Joint Primary Aircraft 
Training System (JPATS) kon
kurrence om et nyt skolefly, 
fælles for de to værn. I USAF 
har man ellers i snart 40 år 
skolet på jetfly (Cessna T-37), 
hvorimod flådens piloter får 
grunduddannelsen på turbo
propfly (Beech T-34C). 

Det er åbenbart driftsøko
nomien, der har haft den af
gø rende indflydelse på val
get. Jetfly som Cessna Cita
tionJet Trainer og Rockwell/ 
DASA Ranger 2000 var tippet 
som favoritter. 

Med i konkurrencen var 
også Agusta S. 211, Tucano, 
Aermacchi MB.339 og den 
argentinske Pampa. 

Det amerikanske forsvar 
planlægger anskaffelse af 711 
fly frem til år 2016, og de be
stilles i flere omgange - den 
første kontrakt ventes at blive 
på 141. 

Der regnes også med en 
ikke ubetydelig eksport, fx 60 
til NATO, 75 til Israel og 40 til 

Mexico. Endvidere er Tyrkiet, 
Grækenland, Taiwan og Thai
land sandsynlige kunder. 

Leverancerne til det ame
rikanske flyvevåben skal 
begynde i 1999, til flåden i 
2002. 

Lufthavns
konference 
Det engelske tidsskrift Jane's 
Airport Review arrangerer den 
19. og 20. oktober en konfe
rence om aktuelle lufthavns
problemer. Her er nogle af em
nerne: 

Hvad bliver konsekvensen, 
hvis lufthavnen ikke udvides? 

Kan nye baner anlægges 
uden at forstyrre miljøet? 

Hvilken effekt vil privatise
ring af flyveledelsen have? 

Konferencen finder sted på 
Sheraton Airport Hotel i Frank
furt, og formandskabet består 
af den tidligere belgiske mini
ster Herman de Croo og 
luftfartsdirektær Val Eggers, 
der er præsident for ECAC. 

Yderligere oplysninger fra 
Euroforum, att. Nathalie Bon
ning, 35, rue Greneta, F-75002 
Paris. 

Ny 
crashtender 
Vaga F/oghavn, som lufthav
nen iVagar hedder på færøsk, 
har fået en ny crashtender, op
bygget på en Volvo F10 4x4 
chassis med 320 hk motor og 
pumpemotor på 150 hk. 

Køretøjet, der fuldt udrustet 
kostede 2,2 mio, vejer 18,7 
tons, har en vandtank på 
6.100 liter og en skumtank på 
500 liter. Det kan producere 
3.000 liter skum pr. minut og 
kaste det op til 65 meter. Top
hastigheden er 104 km/t, og 
køretøjet kan accelerere fra O 
til 80 km/t på 35 sekunder. 

Pemco 
kontrakt 
Pemcos afdeling i Kastrup har 
skrevet kontrakt med lstanbul 
Airlines om installation af et 
Federal Express Heavyweight 
Stage III hushkit på en af 
selskabets Boeing 727-200F. 
Modifikationen tager ca. fire 
uger. 

Pemcos afdeling i Dothan, 
Alabama har installeret flere 
af denne type kits, men det er 
første gang et sådant arbejde 
udføres på et europæisk 
flyværft. 

OY-CKB, en Piper Super Cub tilhørende Børge Bendix Hansen, Ruds Vedby, fik præmie for 
det bedst restaurerede fly ved årets KZ rally. Foto: Knud Larsen. 
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Det er Eli! 
I juninummeret efterlyste Erik 
Helten nærmere oplysninger 
om et par billeder af Mux'en 
(Mu 13D OY-MUX). Hvem var 
den mystiske person med al
pehuen, og hvor og hvornår 
var billederne taget? 

Manden med alpehuen er 
Eli V. Nielsen fra Birkerød Fly
veklub (nu Nordsjællands Fly
veklub). Billederne er taget af 
et andet Birkerød-medlem, 
Knud Christoffersen, da de 
begge var deltagere på I
kursus ledet af "Cowboy" i 
1947 på Vandel. 

Selve alpehuen har virket 
en del vildledende, men Eli 
forsvarer sig med, at han kun 
har båret alpehue i 1947 -
hverken før eller siden. Han 
oplyser i øvrigt, at motorcyklen 
på det ene foto tilhørte "Cow
boy", som trods den manglen
de nummerplade brugte den 
til at køre hjem til Århus på. 
Det var en BMW 250, ,,lånt" i 
sin tid af Værnemagten. 

Min. synk 
110 m/s 
At den amerikanske rumfær
ge er verdens største motor
svævefly, kender alle vel til. I 
det canadiske Free Flight kan 
man læse mere om ekvipa
gen, som har en mindste syn
kekastighed på 11 O m/s og 
præstationer "som en saks"! 

Træningen foregår ved at 
man med en modificeret Gulf
stream 2 stiger til 10.500 me
ter og reverserer motorerne -
det giver omtrent samme gli
detal. 

(Segelflygsport) 

Piper reddet? 
Pi per Aircraft, der i en årrække 
har været plaget af økono
miske problemer og har været 
under konkursbehandling 
siden juli 1991, synes nu red
det. Retten har nemlig god
kendt salget af firmaet for $95 
mio. til kreditorerne og et in
vesteringsfirma, og den 10. ju
li blev konkurssagen hævet. 
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Westland 
Apache 
Ordren på nye panserværns
helikoptere til afløsning af 
Lynx i den britiske hær gik til 
Westland, der tilbød en angli
ceret udgave af McDonnell 
Douglas AH-64D Apache. 
Konkurrenterne var Eurocop
ter Tiger og Bell AH-1 W Su
per Cobra. 

Ordren, deromfatter67 he
likoptere, har en værdi på ca. 
2½ milliarder Pund Sterling. 

Apache skal gå i tjeneste i 
Army Air Corps i 1998. 

Westlands udgave af Apa
che skal have Rolls-Royce 
RTM322 motorer, der allerede 
anvendes i EH 101 Merlin. 
Den amerikanske har General 
Electric T700. Bevæbningen 
skal bestå af forskellige typer 
Heilfire panserværnsmissiler 
og til selvforsvar luft-til-luftmis
siler af en endnu ikke valgt 
type. 

Apache er en stor helikop
ter med en nyttelast på 5.000 
kg. Den har en betragtelig 
rækkevidde; med to tanke kan 
den deployere fra Storbri
tannien til fx Danmark og med 
fire langt ned i Italien. 

Med to tanke, fire Slinger 
luft-til luft missiler, otte Hellfire 
luft-til-jord missiler og 1.200 
skud 30 mm ammunition er 
rækkevidden 550 km - det 
rækker til at dække det meste 
af Ex-Jugoslavien fra baser i 
det østlige Italien, for at tage 
et aktuelt eksempel. 

McDonnell Douglas har 
leveret mere end 900 Apache, 
overvejende til U.S. Army. An
dre kunder er Israel, Saudi
Arabien, Forenede Arabiske 
Emirater, Ægypten og Græ
kenland . Også Holland har 
valgt Apache. 

Apache 
• eller Mi-28? 
Den svenske hær har planer 
om at lndleje en McDonnell 
Douglas AH-64 Apache og en 
Mil Mi-28 til evaluering. Hæren 
ønsker at anskaffe 20 moder
ne kamphelikoptere og der er 
afsat midler hertil i forsvars
chefens femårsplan. 

Den svenske hær råder 
over 20 MBB Bo 105CB 
hvoraf nogle er udrustet ui 
panserbekæmpelse. 

AH-64O Apache -den engelske hærs nye panserværnshelikopter. 
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NBAA Show 
I USA har man ikke noget 
modstykke til de internationale 
flyshows i Paris og Farnbor
ough, men man har en række 
mere specialiserede arrange
menter, primært for almenfly, 
fx National Business Aircraft 
Association Annual Meeting 
and Convention. 

Det afholdes i år den 26., 
27. og 28. september i Las 
Vegas, hvor der ventes udstil
let almenfly for en halv milli
ard Dollars. Arrangørerne reg
ner med, at der bliver henved 
700 udstillere, fabrikanter af 
fly, motorer, avionics og tilbe
hør af alle slags, modifikati
onsspecialister, serviceforeta
gender etc., og at showet vil 
tiltrække 18.000 fagfolk. 

NBAA Showet afholdes 
vekslende steder. Næste år 
bliver det i Orlando i Florida 
den 19. -21. november og i 
1997, hvor NBAA bliver 50 år 
i Dallas den 23.-25. septem~ 
ber. 

Men man har lavet lang
tidsplanlægning: i 1998 bliver 
det i Anaheim i Californien (6.-
8. oktober), i 1999 i Atlanta 
(12.-14. oktober og i 2000 i 
New Orleans (10. -12. okto
ber). 

I øvrigt 
Kar/og Air har købt en Ban
deirante til selskabets nyligt 
åbnede rute Ålborg-Billund
Berlin. 

Stemme S10-V, en ny 
variant med stilbar propel, 
er med en rejsehastighed 
på 225 km/t det hurtigste 
motorsvævefly. To S10 skal 
leveres til US Air Force Aca
demy i Colorado, hvor ka
detterne har mulighed for at 
dyrke svæveflyvning. 

Egyptairhar bestilt tre Air
bus A340-200 til nye non
stop ruter til fx Japan og 
USA's vestkyst. Med en flå
de på syv A320 og 14 A300 
er selskabet den største Air
bus operatør i Mellemøsten. 

FSN Værløse får ny chef 
den 1. november: oberst P. 
Bauer-Jensen, nu chef for 
Flyvevåbnets Officersskofe-

Foumier RF9, fransk mo
torsvævefly heft af træ, er 
blevet modificeret af tyske
ren Herbert Gomolzig med 
Rotax 912 motor og optræk
keligt understel og sættes i 
produktion hos PZL i Polen. 
Priside: 170.000 DM. 

Dassault Fa/con 900EX 
fløj første gang den 1. juni. 
Den er baseret på Fafcon 
900B, men har andre moto
rer, TFE-731-60 og større 
tankindhold. Rækkevidden 
er 4.500 nm (8.325 km). 

Jens Pedersen (.Je-Ma 
Jens) blev nr. 2 ved årets 
Cognac rally i Frankrig. Han 
er fyldt 79! 

Sylvest Jensen mindes 
med udstillingen "Luftens 
helt - kulturlandskabets for
vandling og luftfotograferin
gens historie" på Greve Mu
seum frem til 22. oktober (ti.
tre. kl.11-15, sø. kl.11-17). 

Super Dimona produktio
nen genoptages næste år 
af HOAC i en udgave med 
slæbeudstyr, winglets og 
stilbar Muhlbauer propel. 
Pris excl. moms 171.500 
DM. 
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9th WORLD RALLY FLYING 
CHAMPIONSHIP 

1995 
HERNING• DENMARK 

Tekst og foto: Knud Larsen 

Starten 

De kom langvejs fra. Fra Syd
afrika og fra Brasilien. Og fra 
det meste af Europa. Mange 
kom for at træne allerede en 
uge før selve konkurrencen, 
der var den sidste uge i juli. 

Stedet var den dejligt belig
gende Herning Flyveplads 
(Skinderholm) 6 km nord for 
Herning. 56 deltagende be
sætninger (pilot og navigatør) 
fra 16 lande var på startlisten. 
Fly med sjældent sete regi
streringer var bl.a. fra 
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Slovenien (5S-xxx) og Kro
atien (9A-xxx). Makedonien 
havde også tilmeldt hold, men 
udeblev af ukendte årsager. 

Men der var også velkend
te hold med, fx. fra Polen og 
Tjekkiet. I alt omkring 200 men
nesker var rejst til Herning. 

For at en konkurrence skal 
lykkes, skal der bruges mange 
mennesker. Jury og dommere 
er vigtige personer, men lige 
så betydningsfulde er de 
mange danske hjælpere fra 
flyveklubberne over det meste 
af Jylland. Uden deres hjælp 
og entusiasme ville en konkur
rence af dette format ikke kun
ne afvikles. 

Competition Director Vagn Jensen byder velkommen ved 
åbningsceremonien. 

Registrering af deltagerne, 
kontrol af certifikat, forsik
ringspapirer og FAI Sportsli
cens mv. er en omfattende op
gave. Competition Director 
Vagn Jensen (DMU) bød ved 
hovedbriefingen alle velkom
ne og håbede på en god og 
fair konkurrence. 

Aftenselskabet begyndte 
med en sejltur i det smukkeste 
sommervejr fra Silkeborg til en 
restaurant ved foden af Him
melbjerget. Udlændinge mo
rer sig stadig, når det fortæl
les, at det er Danmarks næst
højeste bjerg. 

Mandag formiddag blev 
konkurrenceorganisationen 
afprøvet med en "trial flight" 
inden de tre gældende kon
kurrencedage (tir-ons-tor). 
Påpegede fejl og mangler 
blev udbedret i løbet af afte
nen og natten. 

Vinderne Skalik og Micha/ski 
lander i deres PZL 104 Wilga 
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Hernings borgmester Hil
mar Sø lund havde inviteret re
præsentanter fra alle lande til 
en kort reception på rådhuset, 
hvor alle fik overrakt et glas 
med byvåbnet i guld. 

Alle deltagerne marchere
de ad gågaden landevis med 
deres nationalflag og et lan
deskilt forrest til selve åb
ningsceremonien, der fandt 
sted udendørs foran Herning 
Kongrescenter. Her var der 
korte taler af Competition Di
rectorVagn Jensen, Hernings 
borgmester Hilmar Sølund, 
FAl's præsident Eilif Ness 
inden Presidenten for Konge
lig Dansk Aeroklub, Grev 
Flemming af Rosenborg offi
cielt åbnede det 9. verdens
mesterskab i rallyflyvning. 

Flyvning 

De tre konkurrencedage blev 
gennemført i bragende flot 
sommervejr med skyfri him
mel og temperaturer i den høje 
ende af tyverne. Allerede den 
første dag placerede de pol
ske hold sig i spidsen af kon
kurrencen, men også det 
danske hold Hans Birkholm/ 
Hans Møller Hansen var godt 
med. Ruten havde bragt del
tagerne forbi Viborg flyve
plads, hvor dagens "touch
and-go" landing blev foreta
get. 

Onsdagens tur førte forbi 
Randers flyveplads, hvorTV2 
Østjylland var klar til at filme 
konkurrencen. Et fint indslag 
blev bragt samme aften. God 
PR for flyvesporten ( og for 
sponsoren Air BP). 

Resultatrækkefølgen var 
omtrent som førstedagen. 

Torsdag var sidste konkur
rencedag. Det gjaldt for de 
danske hold at holde fast i de 
rimeligt gode resultater, de 
havde fra de to første dage. 
Men ak! Hvis vi bare havde 
..... Hvorforgjorde vi ikke? .... 
var udsagn, der hang i luften 
i lang tid. Men sket var sket 
og stod ikke til at ændre. 

De foreløbige resultater af 
dagens konkurrence medfør
te hver gang en række pro
tester, som juryen skulle 
behandle. Således var resul-
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Pokalvinderne og Mrs. Elaine Lagdon, Air BP modtager publikums hyldest. 

taterne fra mandagens kon
kurrence ikke klar til distribu
tion før tirsdag aften. Lidt bed
re blev det de næste par da
ge, men at få en konkurren
cedags endelige resultater 
klar tog lang tid. 

Afslapning 

Fredagen var holdt som alter
nativ dag, hvis noget kiksede. 
Da alle konkurrencedage var 
godkendt, kunne dagen be
nyttes til en udflugt og afslap
ning for deltagerne. Over 120 
deltog i bustur til Danmarks 
Flyvemuseum i Billund, og de, 
der havde lyst, kunne om 
eftermiddagen besøge Lego
land. 

Det italienske hold rengør flyet 
efter dagens konkurrence. 

Lørdag formiddag var alle 
inviteret til at besøge Danish 
Aerotech på Flyvestation Ka
rup, hvor der var rundvisning 
i værkstederne med efterføl
gende frokost. 

Vinderne 

Konkurrencen var afsluttet. Nu 
var kun det festlige tilbage. 

Under afslutningsceremo
nien i Herning Kongrescen
ters fint smykkede lokaler fik 

Det sydafrikanske hold under indmarchen på gågaden i Herning. 
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·. Det danske Wold Lago Laumark-
.·Moller og Jbhannes.Slot -
' 1.im.id°de/bart efter landing 

vinderne Skalik og Michalski, 
Polen overrakt pokalen som 
det bedste hold. 

Polen besatte også 2., 3. 
og 4. pladsen i konkurrencen. 
En suveræn præstation. 

Holdkonkurrencen blev 
vundet af Polen, nr. 2 Tjekkiet 
og nr. 3 Tyskland. 

En ny pokal, The Air BPTro
phy for Observation, blev over
rakt vinderne Darocha og 
Chrzaszcz, Polen af Mrs. Elai
ne Lagdon, Air BP Assistant 
Manager General Aviation Eu
rope. 

Mrs. Lagdon bekræftede i 
en kort tale Air BP's engage-

ment i konkurrenceflyvning 
på verdensplan. 

Dagen sluttede med fest
middag, musik og taler. Gom
petition DirectorVagn Jensen 
takkede alle deltagere, spon
sorer og hjælpere. Han rette
de en særlig tak til Herning 
Kommune og til Herning Mo
torflyveklub for en stor ind
sats. 

Næste dag blevstore mæng
der af kufferter, gaver, pokaler 
og souvernirs slæbt ind i flye
ne. Færre og færre blev de 
på Skinderholms parkerings
område. Midt på søndagen 
var alle på vej hjem. 

De lykkelige polske hold med medaljerne besatte 1., 2. og 3. 
pladsen. 

Der var også tid til afslapning i sommervejret. 
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Rallyflyvning 
Masser af danske og uden
landske piloter har gennem de 
seneste 26 år deltaget i Anthon 
Berg Air Rally (senere Air BP 
Rally) og ved, at det er noget 
med billeder, mærker på jor
den, vendepunktsbeskrivelse 
osv. 

VM i Rallyflyvning foregår 
med en pilot og en navigatør. 
15 minutter før starttidspunk
tet får de udleveret en opga
vekuvert indeholdende flyve
ruten , svarskema, kontrol
punkt-billeder, en route-bille
der og forskellige instruktioner, 
herunder et anflyvningskort 
over den flyveplads, hvor der 
skal laves ''touch-and-go" lan
ding. 

Navigatøren giver sig i kast 
med ruten, mens piloten kig
ger på billeder og instrukser. 
Mens de flyver, færdiggøres 
ruten samtidig med at der hol
des udkig etter udlagte mær
ker på jorden. Ved hjemkomst 
laves en landing så nær 0-lin
jen som muligt. Besætningen 
med færrest strafpoint vinder. 

Resultater for de 1 O bedste: 
1. Skalik og Michalski 
2. Darocha og Chrzaszcz 
3. Wieczorek W. og Zawlocki 
4. Nycz og Gruszecki 
5. Cihlar og Touzimsky 
6. Fiala og Hrivna 
7. Wieczorek K. og Markiewicz 
8. Jakes og Stovicek 
9. Huber og Cserveny 
10. Bader og Spreng 

Danske resultater: 

GPS i konkur
renceflyvning 
I tiden inden konkurrencen hav
de flere piloter mulighed for at 
prøve at flyve med det nyud
viklede GPS-udstyr fra Cam
bridge Aero Instruments. Ud
styret er en lukket "black box", 
der blot tilsluttes antenne og el. 

Formålet med GPS-udstyret 
er at minimere behovet for 
mandskab på jorden og kon
trollere, om flyet har foretaget 
drej ellercirkling, der er imod kon
kurrencens regelsæt. Endelig 
kan der foretages tidskontrol for 
en hvilken som helst position. 

Boksen monteres i flyet og 
konkurrenceruten flyves. Etter 
hjemkomst afmonteres bok
sen. Den forbindes til en PC, 
hvor programmet sammenlig
ner kortruten med den rute, der 
aktuelt er fløjet. På dataskær
men tegnes et koordinatsy
stem (længdegrader/bredde
grader) med et minut mellem 
linjerne. Ved at placere mar
køren på et kontrolpunkt (tids
kontrol) er det muligt at aflæse 
passagetiden helt ned i 100-
dele sekunder. 

GPS'en registrerer jo også 
højden, så det er også nemt at 
kontrollere, om den tildelte høj
de er blevet overholdt. 

Det er muligt at udskrive he
le rutens forløb for at lette dom
meres og jurymedlemmers af
gørelser. 

Der bliver på baggrund af 
forsøgene ved 9. World Rally 
Flying Championships i Her
ning udarbejdet en rapport til 
FAl's General Aviation Com
mission, der vil vurdere og be
slutte om GPS eventuelle an
vendelse i rallyflyvning. 

Polen 
Polen 
Polen 
Polen 
Tjekkiet 
Tjekkiet 
Polen 
Tjekkiet 
Østrig 
Tyskland 

180 p. 
184 p. 
304 p. 
480 p. 
610 p. 
656 p. 
664 p. 
678 p. 
709 p. 
734 p. 

14. Hans Birkholm og Hans Møller Hansen .............. .... ..... 860 p. 
30. Lago Laumark-Møller og Johannes Slot .................... 1966 p. 
38. Dagmar Theilgaard og Kurt Uhre Larsen .................. 2402 p. 
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Air & Training Center-west 
Siden Air & Training Center-west for godt og vel 
2 år siden etablerede sig i den nye lufthavns
bygning i Karup, har udviklingen med al tydelig
hed vist, at Karup Lufthavn er et godt udgangs
punkt for såvel skoleflyvning som taxaflyvning. 

Det hele startede tilbage i 
1971 i Herning, hvorVita Lys
gaard, (Uno-X Bensin) etab
lerede flyveskole og taxaflyv
ning under navnet Midtfly. Sel
ve undervisningen blev i vid 
udstrækning varetaget af Bent 
Larsen, der havde en bag
grund som pilot i forsvaret og 
den civile luftfart. I 1978 over
tog han firmaet og videreførte 
såvel skoleflyvningen som 
taxaflyvningen, nu med Stau
ning som basis. 

Og selvom flyvning rent er
hvervsmæssigt kan være en 
turbulent branche fra tid til an
den, så vidner de nu syv fast
ansatte medarbejdere og en 
flåde på 15 en- og fem tomo
tors fly om, at udviklingen er 
gået den rigtige vej. 

Til daglig ledes kontoret i 
Karup af Freddy Pedersen, 
der blev ansat i 1991 i Stau
ning med den primære opga
ve at udvikle især taxaflyvnin
gen. Og i takt med, at denne 
del af virksomheden er vokset 
til at omfatte ca. 50% af om
sætningen, består opgaverne 
udover de rent ledelsesmæs
sige nu også i at varetage den 
omfattende kundekontakt. 

Taxaflyvningen 

Den stigende optimisme i er
hvervslivet kombineret med ta
xaflyvningens store flexibilitet 
har i det seneste års tid betydet 

en særdeles mærkbar frem
gang på dette område og man 
bliver nok nød til at udvide 
flåden med endnu et eller to fly 
indenfor en overskuelig frem
tid, mener Freddy Pedersen. 

Netop den store flexibilitet 
er formentlig en af årsagerne 
til, at flere og flere vælger ta
xafly som det foretrukne trans
po rtm idde I. Især firmaets 
Citation 11 jet med plads til 1 O 
personer er meget efterspurgt 
på de længere distancer af en 
række private firmaer og of
fentlige instanser - og ikke blot 
pga dets komfort og støjni
veau. En rejsehastighed på 
700 km/tog en flyvehøjde på 
11-12 kilometer betyder, at 
over 2.000 landingsbaner er 
inden for en rækkevidde af 3 
timers flyvning. 

Det er imidlertid ikke kun in
denlandske kunder, der kan 
finde vej til firmaet i Karup. Et 
solidt kontaktnet til brookers i 
en række skandinaviske og 
europæiske lande har bety
det, at flere og flere ordrer har 
haft adresse uden for landets 
grænser. 

At opgaverne spænder 
vidt, viser en af de mere spe
cielle flyvninger, hvor opga
ven bestod i at flyve ingen rin
gere end Israels ministerpræ
sident Shimon Perez fra Tel 
Aviv til Oslo for at underskrive 
fredsaftalen med Yassir Ara
fat. 

Cessna 172 i mærkelanding uden motor. De seks forskellige 
baneretninger på Karup giver både mulighed for at lande mod 
vinden og øve sidevindslandinger. 

Det er i øvrigt ikke uvant for 
TC/Westatflyve medVIPgæ
ster, idet både det danske og 
norske udenrigsministerium 
jævnligt benytter selskabet. 

- Det tager vi da selvfølge
lig som et udtryk for, at man 
også der har tillid til, at vi er i 
stand til indfri deres forvent
ninger, ikke mindst med hen
syn til sikkerhed, siger Freddy 
Pedersen. 

Flyveskolen 

Flyveskolen, der foruden ho
vedkontoret i Karup har afde
linger i Stauning, Skive, Viborg 
og Herning uddanner på års
basis ca. 50 piloter. De fleste 
starter på uddannelsen med 
henblik på en professionel 
karriere som erhvervspilot, 
men ca. 15% tager A-certifikat 
udelukkende for fornøjelsens 
skyld. 

-Vi tilbyder A,Bog I, PFTtil 
alle certifikater, twin og in
struktøruddannelse samt teori 
til A, B+I og D certifikat. Des
uden tilbyder vi lnt/Nat. VHF, 
FLT bevis samt teknisk og 
praktisk undervisning på flere 
turboprop- og jettyper. Vi sam-

arbejder med Flyveteorisko
len som har koncessionen til 
B/1 og D, fortæller Freddy Pe
dersen. 

Selvom TC/West har sit 
geografiske udgangspunkt i 
det jyske, får flyveskolen pi
lotaspiranter fra alle egne af 
landet. Selv fra Færøerne har 
skolen haft elever, ja endda 
en enkelt helt fra Grækenland. 

Generelt har de danske fly
veskoler et særdeles godt ry 
og her hos TC/West er vi især 
begunstiget i at have en kapa
citet som Bent Larsen, der med 
mere end 16.000 flyvetimer 
indenfor skole- og taxaflyvning 
har en masse erfaring at vide
regive til vore pilotaspiranter, 
påpeger Freddy Pedersen. 

Med hensyn til fremtiden 
for skoleflyvningen er vi abso
lut optimister, for selvom til
gangen til pilotuddannelsen i 
en årrække var stærkt vigen
de, oplever vi nu en støt sti
gende interesse blandt de un
ge for at erhverve et certifikat. 
At denne udvikling synes ge
nerel, spores også i et stærkt 
stigende behov for uddannel
se af nye instruktører, slutter 
Freddy Pedersen. 

T.C. West har lejet hangar 14 af FSN Karup. Cessna 414 OY-ARJ og Beech 33 OY-GEV bruges bl.a. til /-skoling og rundflyvning. 
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Af Ole Korsholm 

DG-600 skulle have været 
flyet - det som alle konkurren
terne kun skulle se sideroret 
af. Det var efterfølgeren til Gla
ser-Dirks DG-200 i 15 meter 
klassen, og man benyttede de 
nyeste materialer og teknologi 
for på alle områder at overgå 
konkurrenterne. 

Det er en typisk Glaser
Dirks med den store hood. 

Men hvis man sammenligner 
med DG-200, er kroppen kor
tere, slankere og mere ind
snøret. Vingerne er helt nye ... 

Vingen har en karakteris
tisk planform med et meget 
markant knæk ca. midt på for
kanten samt et meget tyndt 
Horstmann/Quast-profil med 
en tykkelse på knapt 13% -
det tyndeste på noget moder
ne fly. Det er et laminarprofil 
konstrueret med henblik på 

Dobbelte Schempp-Hirth luftbremser. 
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brug af zig-zag (3-D) turbula
tor-tape på både over- og un
dersiden af vingen (ved hhv. 
68 og 82% profilkorde - det er 
altså meget laminart!). 

OY-XPB er en DG-600/17, 
dvs. et 15 meter klasse fly med 
tipforlængere til 17 meter 
spændvidde. Der kan også 
fås tipforlængere til 18 meter, 
og så benævnes typen faktisk 
DG-600/18 Evolution. 

Der er ikke turbulator-tape 
på tipforlængerne, hvilket har 
noget at gøre med det lavere 
Reynoldsnummer som den 
smallere korde virker under, 
samt deres lidt tykkere profil. 

Man behøver dog ikke af 
den grund at eksperimentere 
med at flyve uden turbulator
tape på hovedvingen - det er 
prøvet og fundet i uorden! 

Begyndervanskeligheder 

Første flyvning blev udført 15. 
april 1987. 

Men det relativt store vin
geareal sammenholdt med 
den tynde vinge gav en hel 

del problemer med flutter i 
begyndelsen. Man mistede 
således første prototype efter 
flutter, hvor den ene vinge 
brækkede! 

Torsionsstivheden var for 
lav og blev forbedret, ligesom 
man forstærkede kroppen og 
omkonstruerede de automa
tiske rorkoblinger. Flyet er nu 
flutterfrit op til 360 km/t! 

Det tog kostbar tid, og DG-
600 blev først endelig type
godkendt 24. januar 1989. 

DG-600 var nu klar til VM i 
Wiener Neustadt, Østrig . Der 
deltog seks fly, men placerin
gerne var ikke imponerende. 
Bedst var den senere dobbel
te verdensmester i Åben klas
se, J. Centka med en 12. 
plads, mens resten placerede 
sig fra midt i 20'erne til sidste
pladsen . 

Ved EM 1990 i Lezno, 
Polen deltog tre DG-600, heraf 
to fløjet af polakker. Bedste 
placering var en 9. plads. Si
den har der, på nær en ved 
EM 1994, ikke været DG-600' -
ere med ved VM eller EM. 
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Principielt kan et flys egen
skaber både præstations- og 
flyvemæssigt ikke aflæses 
direkte på dets placeringer 
ved konkurrencer - det er 
trods alt piloterne, det kommer 
an på - men topplaceringer 
giver god reklame, og et fly, 
der har kvaliteterne i orden, 
vælges og genvælges af 
toppiloterne. 

DG-600 er blevet meget 
positivt omtalt af bl.a. Ingo 
Renner, der efter sigende blev 
forhindret i at deltage med et 
eksemplar ved VM i 1989; 
men ellers mangler 'rekla
men', og da DG-600 samtidig 
havde lidt problemer med 
retningsstabiliteten og er lidt 
anderledes ved stall, så var 
der ikke langt til 'afgrunden' 
og den dårlige omtale blandt 
almindelige piloter. 

DG-600 havde generelt få
et en dårlig start, og et dårligt 
rygte ... 

DG-600 i Danmark 

DG-600 findes kun i et eksem
plar herhjemme, OY-XPB hjem
mehørende på Tølløse. ,,PB" 
har været med ved DM siden 
1990 og skulle også deltage i 
år med Jan Gevad ved roret. 
Flyet var altså kommet til 'fast
landet', og jeg havde chancen 
for at prøve det umiddelbart 
før DM. 

Samlingen var yderst let og 
problemfri. Vingen samles i 
gaffel og tunge og holdes på 
plads med to hovedbolte, der 
sikres med to snaplåse i krop
pen. Vingen vejer 67-68 kg. 
Rorforbindelser og vand
ballastsystem kobles automa
tisk. 

70 100 
50 

1 200 

DG-liDD 

Jeg kunne nu for første 
gang rigtigt studere vingen, 
der som nævnt også har zig
zag turbulator på oversiden -
det havde jeg ikke set før. 
Karakteristisk er flaperon'en -
krængeror og flaps ud-i-et. 

Winglets og 17 meter tip
forlængerne har en lille tunge 
og i alt tre styretappe og er 
lette at montere og sikre med 
snaplåsen (a la Ventus). Tip
forlængerne har krængeror -
kraften overføres via en lille 
metalplade. 

Vandballastsystemet be
står af dobbelte gummisæk
tanke, der rummer 130 liter. 
Begge tanke skal fyldes sam
tidigt gennem afløbshullerne. 
Der er en 5,? liters integraltank 
i halefinnen, der også fyldes 
gennem afløbshullet. Haletan
kens vandmængde kan må
les ved at holde påfyldnings
slangen ind til en målestok på 
halefinnen (som LS6-c). 

Haleplanet fastgøres med 
en bolt. Højderorsforbindel
sen kobles automatisk og kan 
inspiceres gennem en lille ru
de. Haleplanet har iøvrigt ikke 
turbulatorer. 

Færdigsamlet står den der 
så. Flot - og flot finish. 

Typisk Glaser-Dirks 

Selv om kroppen er kort, målt 
med DG-målestokken. er den 
med 6,83 m stadig blandt de 
længste. Førerskærmen er 
typisk DG: Stor, hængslet i 
front og støttet af en udmærket 
gasfjeder. Hovedhjulet er stort 
og giver fin frigang. Det er op
trækkeligt og har en god af
fjedring i form af to spiralfjed
re. Halehjul er standard. 

150 190 V 
75 100 CAS ktl 

2 400 PDlln!ln--=tlnetmltYt'lndka.a. .... gaQAWWW; 

"'· - - -- --m _. 11111' I ""' ..... 
mil It/min 15 32 .... .... .... 112 

w. Slnkrale l5 ....... 9.13 ... , D.67 134 
17 32 .... 40,1 .... 100 
17 ......... 0.211 511,1 .... 111 
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Cockpitkanten er lav og 
indstigningen nem. Benene 
skal dog stadig kantes ind i 
"hullerne", medmindre man vil 
lave et af de store bensving 
over instrumentpanelet. 

Siddestillingen er relativt 
liggende. Det giver en god 
støtte af hele kroppen, men er 
også lidt uvant, hvis man ikke 
er flasket op med DG'ere. - Et 
spørgsmål om tilvænning. 

Pladsen er rimelig, nok me
re til den slanke end den bre
de type. Vægtbegrænsnin
gen er 74-110 kg. Pedalerne 
kan justeres både på jorden 
og i luften, og fodstillingen er 
i orden. Ryglænet kan på 
jorden tilpasses pilot og fald
skærm med tre stillinger i bun
den (skruer), mens hældnin
gen oprindeligt kunne justeres 
med luftpude, men i "PB" kun 
vha. puder. 

Man kan regulere tyngde
punktets placering med vand 
i haletanken; men også batte
riet kan installeres i halefin
nen. Man skal dog være op
mærksom på, at DG-600 ikke 

Det markante knæk 
på forkanten. Tape
turbolatoren kan 
lige anes. 

har de mest optimale kurve
egenskaber med tyngdepunk
tet i bageste position, som det 
ellers er normalt. Det skal ligge 
60-75% bagude. 

Nakkestøtten er monteret i 
førerskærmen og kan juste
res. 

Alle primære betjenings
håndtag er placeret i venstre 
side: Flaps-, luftbremse- og 
hjulhåndtag. Også trimindika
toren sidder til venstre, mens 
der på højre side er betje
ningsgreb til vinge- og hale 
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tanke, ventilation og oppe 
i hoodrammen normalt åb
ningshåndtag og håndtag til 
nødafkast af førerskærmen. 

Der er tre håndtag til vand
systemet. Haletankens sidder 
yderst (ind mod sædet) og 
sikrer de to andre, hvor det 
øverste er til højre tank og det 
nederste til den venstre. Man 
kan altså først åbne vinge
tankene efter at haletanken er 
åbnet. 

I midten foran styrepinden 
sidder koblings- og pedalind
stillingshåndtag, mens trim
mats udløser er monteret ne
derst på styrepinden. 

Hjulbremsen aktiveres ved 
at trække luftbremsehåndta
get helt i bund. 

Instrumentpanelet har en 
pæn størrelse uden dog at ry
ge op i den bedste halvdel. 
Det er nok placeret lige rigeligt 
langt fremme - man skal have 
en god fingerspidsfornem
melse. I "PB" er GPS'en (af 
samme årsag?) placeret på 
højre sidevæg. Det gør betje
ningen af ventilation, vandbal-

lastsystem, hoodåbning og 
nødafkast(!) lidt besværlig. 

Nødafkast er iøvrigt, som 
det skal være: Et håndtag åb
ner alle lukkemekanismer, fø
rerskærmen løftes fri af en fje
der, hvorefter fartvinden blæ
ser den af. Nødudstigning er 
derefter en smal sag over den 
lave cockpitkant, selv under 
relativ stor G-påvirkning. - Det 
hele er efterprøvet i praksis på 
prototypen! 

Starten 

Man skal have hjælp til at 
lukke hood'en - eller man kan 
undlade at spænde skulder
selerne, indtil man har trukket 
den lidt til sig. 

Der er kun bundkobling, 
men det gav ikke problemer i 
flyslæbet. 

Teknikken mht. flapsene i 
starten er mange. Man begyn
der med flaps i -5°. Når der er 
styrevirkning på krængerore
ne, sættes 0, +5 eller + 10° 
flaps! Jo mere flaps, des bed
re udsyn over næsen. 

Jan Gevad spæmder haleplanets befæstigelsesbolt. Lige bagved 
ses inspektionsvinduet til højderorstorbinde/sen. 
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-
Vandballastsystem og rorforbinde/ser kobles automatisk. 

Højderoret er effektivt og 
parallelogramstyringen lidt 
uvant for mig - det gav lidt uro, 
men det læres hurtigt. 

Der var nogen sidevind. 
Jeg prøvede to slæbefly. Paw
nee og Super Cub. Der var en 
verden til forskel. Med Paw
nee'n mærkede jeg ikke side
vinden. Da det var Super Cub
ens tur, var accelerationen 
væsentligt dårligere, hvilket 
medførte nogen vejrhaneef
fekt trods fuldt modsat side ror, 
så jeg måtte til at bruge de ud
mærkede krængeror i nul høj
de. DG'en ligger ellers godt 
og stabilt efter slæbeflyet. 
Normal stigehastighed er 120-
130 km/t. 

Kan den flyve ? 

Optrækning af hovedhjulet 
assisteres af en gasfjeder og 
virker perfekt. 

Næsestillingen er lidt høj, 
men udsynet er alligevel frem-

ragende, sikkert det bedste 
blandt alle moderne fly. Det 
eneste, der kan genere en 
smule, er sidevinduets skin
ner, samt reflekser i den store 
føreskærm - mørke sko kan 
anbefales. 

DG-600 er hurtig på rore• 
ne, isærkrængerorene. Der er 
ingen væsentlig friktion på 
krængerorene, men lidt pind
tryk på højderoret, som kan 
tilskrives parallelogramstyrin
gen. Sideroret virker perfekt i 
15 meter udgaven, men har 
knapt så stor autoritet i 17 me
ter versionen. 

DG'en har en udmærket 
længde• og retningsstabilitet. 
Accelerationen er fabelagtig 
og vidner om en "ren" aero
dynamik. Støjniveauet er lavt 
ved alle hastigheder. 

Trimmet er et fjedertrim 
med udløserhåndtag på sty
repinden og indikator på 
venstre kropside. Systemet er 
tilkoblet flapsene, så trimning 
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Tipper til alm. IS m tipper (mest transporttipper), 15 m med winglets 
og 17 m. 

stort set er unødvendig - føles 
der et pindtryk, så er det fordi 
flapsstillingen ikke passer til 
hastigheden. For at trimme 
helt nøjagtigt skal det udløses, 
og der kan finjusteres på indi
katoren. 

DG'en kan trimmes til næ
sten max. hastighed. Og den 
skal trods ovenstående trim
mes ved ind- og udgang af 
kurve. 

Flapsstillingerne er lette at 
finde; men jeg kan (stadig) 
bedst lide at have flapshånd
taget nederst, så underarmen 

kan støttes under flyvningen. 
Det kan være trættende at sid
de og flagre med armen der
oppe i timevis! 

Stigeegenskaberne er svæ
re at udtale sig om,; men DG-
600 er blevet sammenlignet 
med Ventus b. Flyvemæssigt 
ser jeg ingen problemer. Den 
flyver stabilt rundt i kurverne. 
Jeg fløj med flaps i +5°, hvor 
flyet føltes godt. + 10° kan og
så benyttes, men så foreskri
ver fabrikken til gengæld L 
(+15°) - vælg selv! Den stive 
vinge giver god kontakt med 

Wing/et. De tre styrebolte og den fjederbetastede snap/ås ses 
tydeligt. 
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termikken, og centrering og 
korrigering er let og ligetil. Kur
vehastigheden er typisk 85-
92 km/t. 

45°-45° kurveskift er meget 
hurtige. 3,25 sekunder med 
flaps +5°, 2,85 sek. med flaps 
i neutral og 2,55 sek. med 
flaps -5°. Alle tal gælder for 
15 meter udgaven med wing
lets. Generelt er der tilstræk
keligt side ror til et koordineret 
kurveskift med fuldt krænge
rorsudslag - det kniber lidt 
med +5°, men det er ikke 
meget. I 17 meter udgaven er 
tiderne næsten de samme, 

,.Målestreger" til haletanken. 

men kurveskiftene ikke så 
koordinerede - helt koordine
rede skift er ca. ½ sek. lang
sommere. 

Kan den flyve? 
Ja, i allerhøjeste grad. Den 

flyver dejligt. Den er godmo
dig, harmonisk og hurtig. 

Godmodig? 

DG-600 er godmodig ved 
langsomflyvning . Alle ror 
forbliver virksommme med 
næsen højt hævet over hori
sonten, men trækker man 
yderligere, stall'er flyet næ
sten uden varsel! 

DG-600 går, specielt med 
negative flaps, ind i 'sakflyv
ning', hvorefter indfaldsvink-

len skal forøges stærkt. før 
stall indtræffer efter et meget 
kort varsel i form af rystelser. 
Flyet vælter over næse eller 
vinge (mest med positiv flaps
stilling) og går i relativ stor 
dykvinkel, hvis det ikke fanges 
med det samme. 

Stallhastigheden er nem at 
erkende, og det er let at fange 
en tabt vinge med sideror. 
Udretningen er iøvrigt pro
blemløs, og man er flyvende, 
så snart næsen er lidt under 
horisonten. 

Uden luftbremser bliver 
DG-600 lidt ustabil omkring 73 

km/t. Med flaps +5° ryster den 
2-3 km/t før stall og falder 
igennem ved 66-67 km/t. Med 
flaps i neutral ryster den 1-2 
km/t før stall, der kommer ved 
67-68 km/t. I stilling-5° stall'er 
den ved 70 km/t. 

Med luftbremser halvt ude 
skal der lægges 4-5 km/t til 
ovenstående tal. 

Man kan sige, at DG'ens 
stall er pludseligt med meget 
kort varsel - hvis man kun går 
efter rystelserne umiddelbart 
før stall. Men på det tidspunkt 
har man siddet længe og pint 
de sidste vitaminer ud af den 
- man kan ikke være i tvivl om, 
at man er ved at flyve den ud 
af "konvolutten". 

Man kan forholdsvis nemt 
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Et kig ned i cockpittet. 

flyve DG'en ud af hastighed i 
kurver, men man skal trække 
meget, og det er ikke noget 
.,man bare gør'' helt uforvaren
de. 

Den kan også spinde, hvis 
man be'r den om det. Udret
ning er standard; men man skal 
huske, at flyet løber hurtigt op 
i fart. 

Jo, den er godmodig. Den 
stall'er ikke pludseligt og uden 
varsel, men den er lidt sin egen 
- noget man lige skal tænke 
over. 

Landingen 

Der er dobbelte Schempp
Hirth luftbremser på vingernes 
overside, der sammen med 
flapsene muliggør stejle indflyv
ninger. Ved aktivering af 
luftbremser bliver flaps evt. 
taget med fra negativ til neu
tral stilling. 

Skulle det blive nødvendigt, 
sideglider DG'en godt. Sidero
ret har tendens til at blive suget 
ud, hvorformanøvren bør øves 
i større højde. 
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Næsestillingen føles en 
smule høj, men ellers er lan
dingen konventionel. Efter sæt
ning skal flapsudslaget holdes . 

Også i sidevind er landingen 
er problemløs. Man kan lande 
med fuld vandballast på jævne 
pladser. 

Hovedhjulets affjedring er 
god og behagelig, og tromle
bremsen effektiv. 

Ikke længere i produktion 

DG-600 er nu erstattet af DG-
800S. Det er altså ikke længe
re et fly, man kan købe fabriks
nyt. 

Alligevel syntes jeg, det var 
værd at prøve flyet og dermed 
få be- eller afkræftet nogle af 
de mange rygter og fordomme, 
jeg havde hørt omkring typen. 

Jeg blev positivt overrasket 
og fandt et velflyvende svæve
fly med megen potentiale. Et 
fly, man ikke behøver at være 
bange for. 

• 

Data for DG-600/17: 

15 m 
Spændvidde: ....................................... 15,0 m 
Længde: .............................................. 6,83 m 
Vingeareal: ......... ... ............................ 10,95 m2 

Sideforhold: ........................................... 20,55 
Tornvægt: ............. ................................ 257 kg 
Min./Max. vægt i førersæde: ............ 74/11 O kg 
Vandballast: ............... ...... ......... .. ............ . 130 I 
Vandballast i haletank: ...... .. ..................... . 5,7 1 
Fuldvægt (og max. landingsvægt): ..... 525 kg 
Vingebelastning (pilot 80 kg): ........ 30,6 kg/m2 

Do. (max.): ................ ... ............ ..... . 48,0 kg/m2 

Største tilladte fart (rolig luft): .... ......... 270 km/t 
Do. (urolig luft/manøvrehastighed): ... 200 km/t 
Do. (spilstart): .................................... 150 km/t 
Do. (flyslæb): ..................................... 200 km/t 
Mindste synkehastighed 

17m 
17,0 m 
6,83 m 

11,59 m2 

24,95 
260 kg 

74/110 kg 
130 I 
5,71 

525 kg 
29,3 kg/m2 

45,3 kg/m2 

270 km/t 
200 km/t 
150 km/t 
200 km/t 

vingebelastn. 32 kg/m2 •••••••••••••••••••••• 0,56 m/s 0,50 m/s 
ved 80 km ved 78 km/t 

Do. 48 kg/m2 hhv. 45,3 kg/m2 •••••••••••• 0,67 m/s 0,58 m/s 
ved 99 km/t ved 96 km/t 

Bedste glidetal 
vingebelastn. 32 kg/m ............... .... 45,2 /t ved 

105 km 

Do. 48 kg/m2 hhv. 45,3 kg/m2 ••••••••••• 46,7 ved 
130 km/t 

49,1 ved 
98 km/t 

ved 50,8 
120 km/t 

Typisk Glaser-Dirks. Den store frithængslede hood, der sikrer et 
frenragende udsyn. Man ser også den justerbare nakkestøtte 
og håndtag til normal åbning og nødafkast af førerskærmen. 
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Nyt 15 m svævefly: 

Schleicher 
ASW27 
Gerhard Waibel er ikke gået 
på noget kompromis ved sin 
seneste konstruktion ASW 27 
- det er et renlivet 15 meter fly, 
konstrueret uden bagtanker 
om spændviddeforøgelse el
ler indbygning af motor. 

ASW 27 er en videreudvik
ling af ASW 24, men vingen 
har mindre korde, hvilket har 
gjort det muligt at forlænge 
cockpittet. Desuden bliver 
vingearealet mindre (og side
forholdet større). 

Til kroppen anvendes me
get stærke, men lette polyet
hylenfibre sammen med kul
fibre i et blandet laminat, hvil
ket muliggør stor energiabsor
bering og dermed forbedret 
sikkerhed for piloten ved ha
vari. Sammen med det mindre 
vingeareal bevirker det nye 
materiale også, at tornvægten 
er mindsket fra 235 kg til 225 
kg. 

Vingen er todelt, og hver 
halvdel vejer kun 58 kg, incl. 
ballasttanke. Der er winglets 
og turbulatorer på undersiden 
ved krængeror og flaps. 

Krængerorene sænkes 
sammen med flapsene, hvil
ket kombineret med store, tre
delte luftbremser muliggør 
stejle og langsomme indflyv
ninger. 

Som standard er der en to
delt vandballasttank i hver vin-
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ge. Den samlede kapacitet er 
ca. 1 00 liter, men desuden kan 
der installeres en 35 liter tank 
i kroppen, eller de to vingetan
ke kan udskiftes med større 
på i alt 135 liter. 

Prototypen var i luften før
ste gang den 3. april (i en 
brandstorm, 70 km/t!), ført af 
Peter Kremer. Konstruktøren 
måtte vente på yderl igere to 
piloter, før han fik lov at prøve 
sin seneste "creation". Proto
typen var i øvrigt udlånt til Go
ran Ax til de svenske mester
skaber, hvor han blev nr. 2. 

Pris ab fabrik DM 91.700 -
plus moms. 

Dansk forhandler: Erik Hof
ten, Geelsvej 21 B, 2840 Hol
te, tlf. og fax 42 42 01 05. 

ASW27 
Spændvidde ....... 15,00 m 
Længde ................. 6,55 m 
Højde ..................... 1,30 m 
Vingeareal ............ 9,00 m2 

Sideforhold .............. .. 25,0 
Tornvægt ............... 225 kg 
Max. startvægt ..... . 500 kg 
Max. hastighed .. 280 km/t 
Max. manøvrehast 215 km/t 
Min. synkehast. .. 0,52 m/s 
Bedste glidetal ............. 48 
(ved 100 km/t) 

Avanceret 
flyvetræning 
Tekst og foto: Knud Larsen 

Efter 14.000 timer i luften blev 
luftkaptajn Werner Marup 
pensioneret fra SAS i 1990. 
Inden sin SAS-tid havde han 
været 6 år i Flyvevåbnet. 

Marup havde ingen planer 
om at fortsætte flyvningen i 
privat regi, men som cirkus
heste, der lugter savsmuldet i 
manegen, gik der ikke lang 
tid, før han igen måtte have 
noget med flyvning at gøre. 

Nitten år som instruktør i 
SAS Flight Academy og de 
sidste fire år som kontrollant 
på MD80 for Statens Luftfarts
væsen havde givet en stor 
indsigt i hvad en pilot skal 
kunne, men også i det han ik
ke kunne, og her drejer det sig 
navnlig om begrebet Unusual 
Attitudes. 

Så det var naturligt for Ma
rup at fortsætte med at arbej
de for flyvesikkerheden gen
nem etablering af et flyvetræ
ningsprogram, hvis formål er 
at give piloter med gyldigt cer
tifikat mulighed for at afprøve 
og lære nogle områder inden
for flyvningen, som de sjæl
dent eller aldrig har chance 
for at stifte bekendtskab med. 

Programmet indeholder en 
række øvelser i luften, som al
mindeligvis ikke praktiseres 
på flyveskolerne. 

Den grundlæggende tan
ke med det er bevidst at over
skride nogle grænser, som 
ellers normalt ligger til grund 
for enhver fornuftig pilots ad
færd i luften. Det gøres ved at 
indøve nogle simple aerobatic 
manøvrer. 

Det er i enhver pilots inter
esse at øge sin selvtillid og 
hæve sikkerheden i luften ved 
at vide sig sikker på at kunne 
klare sådanne situationer, alt
så evnen til at flyve sig ud af 
enhver tænkelig situation. 

I programmet indgår bl.a. 
advanced turning, aileron roll, 
loop, half Cuban 8 og stal! turn. 

Flyet, der anvendes, er en 
Bolkow Bo 208 C Junior til to 
personer. Flyet er certificeret 
til netop de simple øvelser, 
programmet indeholder. Det 
er meget lig andre små fly i 
motorkraft og performance og 
dermed nemt at blive omsko
let på - man fører selv flyet 
gennem programmet under 
kyndig vejledning. 

Flyet er også til rådighed 
for flyveskoler, der ikke selv 
har et egnet fly til den obliga
toriske træning i unusual atti
tudes i forbindelse med sko
ling til B-certifikat. 

Werner Marup kan kontak
tes på tlf. 42 26 45 63. 

Werner Marup foran B6/kow Junior. 



Paris Air Show 1995 vil gå over 
i flyvehistorien på grund af to 
teknisk interessante fly -
Northrop Grumman 8-2 Spirit 
og det amerikansk-tyske 
jagerforsøgsfly - Rockwell-
DASAX-31A. 

X-31 A blev demonstreret 
dagligt i et ca. seks minutters 
program, som ingen før har 
set mage til, og som sagde 
spar to til Breitlingkunstflyver-
nes Lomcevak og Su-27s og 
MiG-29s Cobra-programmer. 

Amerikaneren Fred Knox 
fra North American Division, 
Rockwell International og 
tyskeren Oberleutnant Quirin 
Kim, Luftwaffe, fløj X-31A, så 
man ikke troede sine egne 
øjne - uden hensyn til de kend-
te aerodynamiske love, udnyt-
tende kinetisk energi - en 
overbevisende demonstration 
af manøvre-evner ved at æn-
dre retningen af jetstrålen - så-
kaldt »thrust vectoring« eller 
multi axis thrust vectoring 
(MATV) ved hastigheder un-

-

Fantastisk flyveopvisning 
med Rock\lvell • DASA X-31A 
Af Johs. Thinesen 

der stall, Post Stall PST-om rå- har det ikke været muligt at Som et eksempel på en af 
det. manøvrere under stallfarten i de fem manøvrer, som udfør-

PST-området. tes af X-31A i Paris, skal her 
Midt i 1970'erne begyndte beskrives »Herbst Turn«: 

Hvordan X-31A blev til Dr. Wolfgang Herbst hos MBB - Udføres i 500 fods højde 
Hvordan vil morgendagens ( Messersch m itt-86I kow- og indledes med 30° AOA. 
»dogfight« mellem to jagerfly Blohm) at studere problemer- Med fuld efterbrænder føres 
blive udført? Nogle tror, at den ne ved flyvning i PST-området. pinden bryskt tilbage til 70° 
vil ske uden for synsvidde Han kom på ideen med at AOA i, der overgås til et ven-
Beyond Visual Range (BVR) ændre jetudstødningens ret- stre sving med 30-60° kræng-
hos to modstandere, andre ning med tre indstilllelige ning og rettes op efter 150° 
mener, at man på grund af de skovle eller lemme (MATV), kursændring. 
moderne jagerflys store flyve- hvorved det blev muligt at fly-
hastighed ikke kan undgå at ve op til 70° indfaldsvinkel 

Tysk-amerikansk X-31 komme inden for synlig af- (Angle of Attack AOA) i PST-
stand og komme i en nær- området, hvor styring med de samarbejde 

kamp. Her vil flyet med den konventionelle ror omkring de I 1983 begyndte MBB for-
bedste manøvreevne sand- tre akser ikke er mulig. Disses handlinger med Rockwell om 
synligvis gå af med sejren. funktion overtages af datakon- et samarbejde med EFM-pro-

Et sådant fly må kunne fly- trolleret MATV - altså elektrisk jektet. Detførte til, at program-
ve med den bedste manøv- styring eller Fly-by-Wire FBW. met i 1987 blev anerkendt som 
reevne sandsynligvis gå af X-31 A kan udføre et sving et X-projekt, det første, hvor 
med sejren. på 180° med 145 m kurvera- en ikke-amerikansk partner 

Et sådant fly må kunne fly- dius ved at løfte næsen til næ- deltog. 
ve med mindre kurveradius sten lodret stilling, kippe over 
og med lavere hastighed og på den ene vinge og accelle-
endog under ustabile flyvefor- rere i modsat retning. Et kon- X-31s tre udstødnings/emme 
hold. ventionelt jagerfly bruger ca. til MATV-styring i delvis åben 

For konventionelle jagerfly 800 m kurveradius. stilling. 
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X-31A tog form og blev til 
et fly med canard eller forvin
ge, dobbeltdeltaformet vinge 
med 56,6/45° pilform, areal 
21,02 m2, spændvidde 7,26 m, 
længde 14,85 m, max. start
vægt 7.228 kg. 

En 16.000 Ib GE F404 med 
luftindtag under kroppen er 
indbygget bag cockpittet. 

MBB (i dag Daimler-Benz 
Aerospace) har haft ansvaret 
for konstruktionen og bygnin
gen af vingerne, der er af kul
fiber med bjælker og ribber 
af aluminium. 

MBB stod også for fremstil
lingen af de tre kulfiber-lemme 
til styring af jetudstrålingens 
retning (MATV). 

Rockwell tog sig af frem
stillingen af kroppen, torvin
gen og halepartiet. 

Besparelser opnåedes ved 
at anvende dele fra andre fly, 
fx understellet fra F-16, cock
pitglasset fra F-18 samt andre 
subsystemerog komponenter 
fra F-16, F-18 og F-20. Den yd
re formgivning er delvis base
ret på EF 2000. 

Af de totale udgifter til X-
31 A programmet på DM 400 
mio. har tyskerne stået for en 
fjerdedel - det tyske forsvars
ministerium for DM70 mio, 
DASA for DM30 mio. 

Et stort problem var frem
stillingen og afprøvning af de 
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X-31s manøvredygtighed 
11:emgår af dette foto, hvor 
krængningen er es. 10tj>. 

datoriserede styresystem. Man 
udnyttede naturligvis de erfa
ringer, man havde fra forsø
gene med elektrisk styring i en 
F-104, som var modificeret til 
Control Configured Vehicle 
CCV for en snes år siden. 

Vellykkede prøve
flyvninger 

Endelig kom dagen for den 
første prøveflyvning, som 
fandt sted fra Palmdale 11. ok
tober 1990 - en succes. 

X-31 A nr. 2 kom i luften den 

19. januar 1991. På de første 
prøveflyvninger holdt man sig 
inden for de konventionelle 
tolerancer med AOA op til 30° 
uden brug af MATV-styring. 

20. januar 1992 flyttedes 
begge fly over til Edwards Air 
Force Base Dryden for at 
udnytte NASAs prøveflyv
ningsfaciliteter. I testpilotholdet 
indgik piloter fra USAF, US Na
vy, Luftwaffe samt fra Rockwell 
og DASA. 

Den afgørende testfase 
begyndte i april 1992. PST-to
lerancerne blev udvidet mere 

og mere. I løbet af ret kort tid 
opnåedes fire opsatte mål: 

Flyvning med 70° AOA lyk
kedes første gang, et roll på 
360° i denne ekstreme flyve
stilling ligeledes, og for det 
tredie demonstreredes PST
manøvrer ved større acce
lerationer og hastigheder med 
succes. Et af højdepunkterne i 
denne fase var udførelsen af 
Herbst-svinget. Det opnåede 
dr. Herbst ikke selv at opleve. 
Han omkom i 1992 i sin selv
byggede mini-Focke Wulff Fw 
190. 

PST-envelopen var blevet 
afprøvet med hastigheder op 
til Mach 0.9, 40.000 fod og 
godt 500 knob og 70° AOA og 
max belastning på 7.2 g. Det 
fjerde mål var en prøve på X-
31 As taktiske muligheder: 

Efter en uddannelse på 
seks måneder, bl.a. i simula
tor, udførtes de taktiske flyve
prøver i form at dogfights mel
lem X-31A og F-18, F-18D og 
F-14. I ca. 80% af nærkampe
ne vandt X-31A, F-18 lykke
des bedst af de tre modstan
dere med 11 %. 

Den nye teknik i X31 A hav
de vist at være helt tilfredsstil
lende. At dette skyldes PST
evnerne fremgår af, at ved 
prøver i luftkamp, hvorX-31As 
AOA var begrænset til 30°, 
blev det F-18, som vandt med 
18 i;;ejre mod seks for X-31A. 

I 1994 udførtes overlyds-
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flyvninger på op til Mach 1.28 
i 37000 fods højde for at simu
lere flyvning uden brug af de 
lodrette haleflader, finne og si
deror, udelukkende ved styring 
med MATY-teknikken - altså 
»thrustvectoring«. Fordelen er 
mindre luftmodstand og masse 
og mindre mulighed for at 
opdages med radareller »steal
thiness«. 

For at forbedre pilotens op
fattelse af flyvningen og opnå 
relevante flyvedata i fx luft
kamp mod modstander uden 
for synsvidde (BVR) eller un
der PST-forhold med 70° AOA 
har man forsøgt med at instal
lere et GEC Viper Helmet 
Mounted Display (HMD), en 

20 

slags kombineret Head-Up
Display (HUD) og kikkert med 
natsyn, monteret på flyverhjel
men. Det er blevet meget po
sitivt bedømt af piloterne. 

X-31 A nr. 1 totalhavarere
de den 19. januar i år som føl
ge af tilisning af et pilotrør og 
defekt pilotrørs opvarmning. 
Piloten Karl Lang reddede sig 
ved hjælp af katapultsædet. 

Da havde de to X-31A fly 
udført i alt 523 vellykkede flyv
ninger på 399 timer. 

Med afviklingen af opvis
ningerne i Paris var det tanken 
at putte X-31 A i »mølposen«. 
Men det realiseres forhåbent
lig ikke. Rockwell har søgt om 
støtte fra US Navy til at udføre 

X-31 med helt åbne 
MATV-lemme 

simulerende landinger på 
hangarskibe. I januar udførtes 
bedømningslandinger med 
en indflyvningshastighed på 
ned til 150-170 km/t. eller 80-
90 knob. Kommer man ned på 
hastigheder på 65-70 knob, 
kan hangarskibslandinger 
udføres uden brug af bremse. 

Selvom X-31 programmet 
er afsluttet, går man videre i 
USA med thrust-vectoring for
søg: 

F-15 ACTIVE (Advanced 
Control Technology for Inte
grated Vehicles) - en videre
udvikling af F-16s MATV og F-
1 BHARV er programmer, hvor 
man vil afprøve forbedrede 
styreegenskaber og manøv
redygtighed ved brug af 
»thrust vectoring«-teknikken. 

Lignende forsøg udføres i 
Rusland med Su-27, Su-35 og 
Mig-29. 

Det er ikke udelukket, at 
teknikken også vil blive an
vendt i EF 2000. 

Også inden for den civile 
luftfart forudses anvendelse af 
den nye teknik til at opnå kor
tere startbaner, stejlere ind
flyvninger og overtage funk
tioner, som i dag udføres med 
trimklapper og ror. • 

Herbst Turn. 

Restriktioner 
i Roskilde 
Med henvisning til den aktu
e Ile kommentar om oven
nævnte i juli-udgaven af FLYV 
skal hermed for fuldstændig
hedens skyld gives nogle 
supplerende bemærkninger. 

I tredie afsnit skrives der, 
at skoleflyvning, kunstflyvning 
og faldskærmsflyvning fra 1. 
september kun må foregå på 
hverdage indtil kl. 19.00 etc. 

Skoleflyvning er jo mange 
ting som f.eks. VFR-skolerun
der, skoleflyvning udenfor kon
trolzonen og I FR-skoleflyvning. 

Den flyvning, der har fået 
restriktioner, er »kun« VFR
skolerunder, som også må 
foregå om lørdagen til kl. 
14.00 eller på enkelte lørdage 
til kl. 19.00. 

Københavns Lufthavn, Ros
kilde er ikke bundet af nogen 
bestemt lørdag. Det betyder, 
at en forventet »lang lørdag« 
kan udsættes af dårligt vejr el
ler andet. 

Den resterende skoleflyv
ning, herunder landingsrun
der udført af certifikatindeha
vere til vedligeholdelse af cer
tificat, har ingen restriktioner. 
Her er det også værd at be
mærke, at skoleflyvning med 
luftfartøjer med største tilladte 
startmasse over 5. 700 kg nu 
er tilladt for luftfartøjer med et 
støjtal, der er mindre end eller 
lig med 80 dB (A), hvilket kan 
give lufthavnen en del større 
skole- og træningsfly og der
med bedre økonomi. 

Sidst kan oplyses, at AIP 
Danmark vil blive suppleret 
med de nye regler for særligt 
generende flytrafik, fald
skærms- og kunstflyvning, fly
vestævner samt skole- og træ
ningsflyvning generelt, lige
som der fra 1 /9 95 er aftalt med 
Roskilde Amt, at klageproce
duren skal følge Miljøbeskyt
telseslovens regler, d.v.s. at 
klager fra 1 /9 95 skal tilgå til
synsmyndigheden i stedet for 
lufthavnens havnekontor. 

B.B. Iversen 
Lufthavnschef 
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KONGELIG DANSK 
AEROKLUB 

Protektor: 
Hans Kongelige Højhed Prinsen 
Præsident: 
Grev Flemming af Rosenborg 
Formand: Aksel C. Nielsen 

Generalsekretariat, bibliotek og 
KDA-servlce 
Generalsekretær H. N. Knudtzon 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Åbent man.-tor .. 09.00-16.00, 
tre. 09.00-14.00 
Første lørdag i måneden 10.00-15.00 
Telefon 46 19 08 11 
Telefax 46 1913 16 
Postgirokonto: 5 02 56 80 

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

Dansk Drageflyver Union 
Dagmar Skov 
Gl. Kirkevej 1, Tiset, 6510 Gram 
Telefon 74 82 20 15 

Dansk Faldskærms Union 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 
Telefon 43 26 26 26, lok 357 

Dansk Kunstflyver Union 
Hangarvej A4, 4000 Roskilde 
Telefon 46 19 08 07 
Formand: LennartWahl 
Telefon 38 79 15 09 

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

Dansk Svæveflyver Union 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholtvej 10 · 
7400 Herning 
Telefon 97 14 91 55 
Telefax 97 14 91 08 
Resultatservice: Tlf.: 9714 93 25 

Dansk UL-Flyver Union 
Hasse Pedersen 
Bålhøj 33 
9700 Brønderslev 
Telefon: 98 81 12 28, 
Fax 98 81 13 92 

Fritflyvnings-Unionen 
Allan Ternholm Jensen 
Bredgade 20,2 th, 6900 Skjern 
Telefon 97 35 40 04 

Linestyrlngs-Unionen 
Pia Rasmussen 
Almavej 8, 9280 Storvorde 
Telefon 98 31 91 98 

RC Sport Danmark 
Jørgen Larsen 
Borgergade 19, Koldby, 
7752 Snedsted 
Telefon 97 93 62 61 

Danmarks Flyvemuseum 
Formand: Søren Jakobsen 
Ellehammers Alle 3 
7190 Billund 
Tlf. 75 35 32 22 

FLYV 9/95 

Husk alle KDA-medlemmer kan få udstedt rabatkort til AVIS BIiudiejning! 

FAI Secretariat • Paris 

Job Vacancy - Assistent Executlve Officer 

The Federation Aeronautique Internationale, the world air sport 
governing body, wishes to employ a suitably qualified recent 
University og College graduate in its Paris (Montparnasse) Sec
retariat to assist, inter alia, with: 

- evaluation and homologation of aviation and space world 
record claims 

- planning of the first World Air Games ( 1997) 
- development of computer-based information services 
- provision of support services to FAI Air Sport Commissions 
- development of FAI merchandising operation 
- liaison with FAI Championship organisers 

The Assistant Executive Officer will be the sixth member of a 
small team. He or she will be required to demonstrate flexibility. 
The list of responsibilities shown above is not exhaustive. 

Essential requirements are: 
- recent (1993 or later) degree or diploma in a relevant sub 

ject (e.g. mathematics, physics, languages, business 
studies, commerce, management, computer science) 

- very sound all-round grasp of spoken and written English 
- ability to speak and understand Franch. spoken at normal 

speed. on the telephone 
- proven active interest in at least one air sport 
- good computer literacy 
- at ease with figures and calculations 

Standard French employment conditions apply. Salary will be 
by negotiation. It is hoped that an appointment will be made in 
early autumn. Letters of application, with Cirriculum Vitae, should 
be sent to: 

Mr. Max Bishop, Secretary General 
FEDERATION AERONAUTIQUE INTERNATIONALE 
93, Boulevard du Montparnasse 
F-75006 PARIS 
France 

evt. yderligere oplysninger fås ved henvendelse til KDA's 
Generalsekretær Henrik N. Knudtzon, telefon 4619 0811. 

Vedr.: Hydro Texaco' s 
uddannelseslegat 1995 

Legatet kan erhverves af en eller flere personer i dansk idræt til 
videreuddannelse inden for det specielle område, han eller hun 
virker med inden for idrætten. 

Legater er personligt og kan kun benyttes til det i henhold til 
ansøgningen anførte formål. 

Til Deres orientering kan vi meddele, at legatportionerne vil 
blive på henholdsvis kr. 15.000 og kr. 10.000. 

Vi takker på forhånd for hjælpen. 
Afleveringsfristen er i år sat til den 5. oktober. 

Ansøgningerne bedes indsendt til : 

Legatkomiteen for 
Hydro Texaco A/S' s Uddannelseslegat 

Strandvejen 70 
2900 Hellerup 

FAl's general
sekretær 
besøger KDA
huset. 
I ugen 3. til 7. juli deltog FAl's 
Generalsekretær Max Bishop 
i et møde i Joint Aviation Au
thorities Flight Crew Licensing 
Committee - en kornmitte , der 
behandler de fremtidige reg
ler for udstedelse af motor
flyvecertifikater i de euro
pæiske fællesskaber. Mødet 
fandt sted hos Statens Luft
fartsvæsen. 

Det er en langsommelig 
proces og et endeligt resultat 
forventes først at være klar i 
år 2000. 

I forbindelse med mødet 
blev der tid til et kort besøg i 
KDA-huset den 6. juli, hvor 
Max Bishop blev vist rundt af 
KDA's Generalsekretær Hen
rik N. Knudtzon, som orien
terede om KDA's aktiviteter 
nationalt som internationalt. 

Max Bishop (t.h.) og H. N. 
Knudtzon i KDA-huset. Foto: 
Boe Nielsen. 

Thisted 
Lufthavn 25 år 
Thisted Lufthavn fejrer sit 25 
års jubilæum lørdag den 9. 
september: Lufthavnen bliver 
rammen om en travl aktivi
tetsdag, hvor publikum får 
lejlighed til at se totalfor
svarsudstillinge, politi, Hjem
mmeværn, redningsbered
skab, Falck, flyveopvisning v/ 
Scandinavian Air Show, fald
skærmsudspring v/Jæger
korpset, UL-fly, F-16 m.m. 
Åbningstiderne er således: 

flyankomst 07-10, 10-17 
lukket pga. opvisning, 17-21 
normal åbning. 
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KDA's Ars- KDAs udvalgsområde skulle medføre, at der op- miljøminister Svend Aukens 

beretning Uddannelsesudvalget rettedes beskyttede zoner om- side opnåedes et resultat, der 

I det forløbne år har der været kring en række mindre offentlige er til at leve med - på enkelte 

Fortsat fra Flyv nr. 7/95. planlagt afholdelse af medie- pladser, der kan beflyves IFR. områder var resultat endog 

kursus for primært unions- Der blev ført en række bedre end, hvad den gamle 

FAI bestyrelsesmedlemmer og forhandlinger om forslaget. vejledning anviste. 

medlemmer, der har relation Resultatet af disse forhand- Det er også lykkedes, igen 
Danske interesser i FAI Coun- til pressen. Selvom kurset linger blev, at SLV modi - med støttet fra Team Danmark, 
cil har også i 1994 været havde et professionelt indhold ficerede forslaget, således at at opnå en række mindre 
varetaget af FAl-vicepræsi- var der desværre kun tilmeld- der næsten intet blev tilbage flyvepladser, hvorfra der ikke 
dent Per V. BrOel, der sammen ing fra et par unioner. Antallet af det oprindelige forslag. Det drives erhvervsmæssig flyv-
med Aksel C. Nielsen og var ikke tilstrækkeligt til at var ikke vor fortjeneste, at vi ning, fritages for den årlige 
Henrik N. Knudtzon deltog i kurset kunne gennemføres. slap så godt ud af forhand- miljøafgift til amt eller kom-
årets FAI Generalkonference. Den manglende interesse for lingerne, men først og frem- mune med virkning fra 1. 

Set fra dansk side har året et professionelt TV-medie- mest indsigelser fra vor for- januar 1995. 
været præget af både nega- kursus virker overraskende. handlingspartner Flyvevåb- For at beholde den for-
tive og positive forhold. Kurset forsøges gennemført net, der lige så lidt som os holdsvis rimelige status, som 

Med udgangspunkt i "FAI senere i 1995. ønskede en yderligere ind- vi har opnået, er det vigtigt, 
mod år 2000"-konceptet var I 1995 er det planlagt at skænkning af luftrummet. at vi alle gør en indsats for at 
der forberedt en effektivisering gennemføre en KDA-ungdoms- I forbindelse med at Esbjerg belaste vore områder mindst 
af FAis ledelse, idet Councils uge for 14-16 årige (KDA Som- TMA og Billund TMA sam- muligt. 
42 medlemmer skulle ændres merlejr). Friluftsrådet støtter mesluttes, sker der i foråret For motorflyvning , fald-
til en ledelse bestående af 9 arrangementet. Ungdomsugen 1995 en mindre justering af skærmsflyvning og optræk 
medlemmer. Selvom sidste gennemføres i samarbejde med områderne. Selvom det altid er med svævefly, kan vi gøre 
års generalkonference havde unionerne og de lokale klubber beklageligt, når der indrages meget ved at variere udflyv-
forberedt forslaget til ved- på Aars Flyveplads. ukontrolleret luftrum, er just- ningsvejene fra flyvepladsen 
tagelse, lykkedes det den eringerne af et omfang, at vi og ved at undgå overflyvning 
konservative del af FAI Coun- Gebyrudvalget ikke har fundet anledning til at af bebyggede områder. 
cil at påvirke repræsentanterne KDA har været medlem af gøre indsigelse. 

FLYV i et omfang der gjorde, at gebyrudvalget siden dets start. Der forventes iøvringt ikke 
forslaget faldt ved afstemningen. Gebyrudvalgets opgave er væsentlige ændringer i luft- Bladet er udkommet hver 

Et resultat der er særdeles at fastlægge gebyrerne, således rumsstrukturen i de kommen- måned med 40 sider plus 4 

beklageligt. at de gennem deres støre Ise og de år. sider organisationsstof. FLYV 

KDA oplevede det positive, fordeling dækker visse om- udgives i samarbejde med 

at generalkonferencen vedtog kostninger i forbindelse med Miljø Flyvevåbnets Soldaterfor-

Per W. BrOels forslag om, at SLV's virksomhed. Hvis ge- Beskyttelse af miljøet får en ening. De to parter har nedsat 

etablere et miljøudvalg i FAI byrindtægterne overstiger om- stadig højere prioritering både et nyt redaktionsudvalg med 

regi (Environmental Working kostningerne, overføres over- i befolkningens og myndig- Palle Christensen (KDA) som 

Group). Udvalget har holdt sit skuddet til det følgende år. Er hedernes bevidsthed. formand og desuden af to re-

første møde i København, idet gebyrindtægten for lille, vur- Tolerancetærsklen bliver præsentanter fra KDA og to fra 

Per. W. BrOel er formand og dere man om der er mulighed stadig snævrere, hvad vi som Flyvevåbnets Soldaterfore-

Henrik N: Knudtzon varetager for at hente underskuddet ind luftrumsbrugere mærker. Det ning. 

sekretærfunktionen. FAis ae- i det følgende år. I modsat fald gælder os alle - fra model- Udvalget har ansvaret for den 

cept af det danske initiativ og sker der en justering. Denne flyvere til motorflyvere. redaktionelle linje, udgivelses-

formandsskab har KDA grund metode sikrer en kontinuerlig Vi må lære at leve med det, plan og økonomi. Knud Larsen 

til at være tilfreds med, idet udvikling i stigningstakten, og men vi behøver trods det ikke er sekretær for udvalget. 

der herved er skabt mulighed vi er ikke mere ude for, som ubetinget at acceptere et 
Øvrige aktiviteter 

for at få indflydelse på et område, før gebyrudvalgets tid, at der hvert tiltag fra myndighedernes 
der har vital betydning. sker voldsomme stigninger fra side som noget ufravigeligt. SAS-pokalen for klubledere 

Indenfor committeerne Busi- tid til anden. At det kan nytte at kæmpe blev for 1994 tildelt Vagn 

ness Development og PR deltog Et resultat af gebyrudvalgets imod ser vi i resultatet, som Jensen, Dansk Motorflyver 

h.h.v. Henrik K. Knudtzon og arbejde var, da man i sin tid Dansk Svæveflyve Union og Union. 

Aksel C. Nielsen i udvalgs- halverede årsgebyret for ikke- Dansk Faldskærms Union 
arbejdet. KDA er efterfølg- erhvervsmæssige certifikater. førte med Miljøministeriet om Nyt fra motor-ende repræsenteret i begge udkastet til ny vejledning om 
committteer. Lufttrum støj fra flyvepladser. flyveklubberne 

I World Air Games Coordi- Forhandlinger om luftrum hører Det oprindelige udkast ville 

nating Committee fortsætter under KDA's luftrumsudvalg. have været stærkt generende 

Aksel C. Nielsen. Inden fris- Vi var for et par år siden for en række svæveflyve- Randers Flyveklub har den 2. 
tens udløb for ansøgning om igennem en større justering af klubber, der anvender flyslæb september klubtur til Billund. Vi 
værtsskab for WAGCC er der luftrummet, der især ramte det som startmetoder, og forslaget aflægger besøg i Billund Luft-
fremsendt ansøgning fra Syd- sjællanske område. Som vi ville have haft en katastrofal havn og Center Mobilium. 
afrika og Tyrkiet. Afgørelsen nævnte i sidste års beretning, virkning for faldskærmspporten. Ankomst til Billund kl. 10 i fly, 
træffes på FAis Council-møde var disse ændringer akkurat Stærkt støttet af Team Dan- hvis vejret tillader det. Klubben 
i juni 1995. trådt i kraft, da man fremsatte mark og Danmarks Idræts er vært ved en arbejdsfrokost i 

forslag til en ny ændring, der Forbund og med forståelse fra Center Mobiliums cafeteria. 
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Kunstflyvningskursus Mindeord Mindeord 

0 "\) 
.k' C Der blev den 10-16 juni af- Eli V. Nielsen sender minde- I anledning af Bent Alf Niciasen 

t ~J holdt kunstflyvningskursus på ord om Henning Dam Kær- Olsens død sender Poul H. 

Vesthimmerlands flyveplads, gaard, der døde den 1. juli, 65 Sørensen, Dianalund disse 

- med 5 elever. årgammel. ord: - Henning var morsingbo, 
Meddelelser fra unionen: Kurset blev holdt i D.Sv.U. regi 

og de nye kunstflyvningsnormer hvilket betød meget for ham. Min gode ven 
nr. 38 af 23.06.95 vedr unions- der er under udarbejdelse i Hanvar uddannet indenfor postflyveren 
håndbogsrettelse nr 3/1995 kunstflyvnings udvalget blev manufaktur, sejlede som "gnist'' er lettet for at lande 

nr. 39 af 04.07.95 vedr. havari 
afprøvet. i handelsflåden og blev så på hine hvide strande. 

På kurset lærte alle elever forretningsmand. Han startede 
med LS-7 PY-XSB at beherske Ålborg Svævefly- en virksomhed med engangs- Nu lander han ej mere her, 

nr. 40 vedr kontingentop-
veklubs ASK 21 i loop, stall- artikler til hsopitalsbrug, derfor og ej til briefing vi ham ser. 

turn, rulninger og rygflyvning. få år siden blev overtaget af Nu er han hos sin Inger, 
krævning Lærere på kurset var Sø ren sønnen Kasper Kærgaard. hvor skønne klokker klinger. 

nr. 41 af 20.07.95 vedr unions-
Andersen og Lars Brandt, Han begyndte at svæveflyve 

Fyn, Bent Kirkegaard, Aalborg i 1967 og udviklede sig med Med venskab gennem fyrre år 
håndbogrettelse nr. 4/1995 og Ingo Dierker, SG 70. Det tiden til en meget interesseret og vel osse andre godt forstår 

nr. 42 af 20.07.95 vedr æn-
forventes at der på baggrund habil svæveflyver; ligesom han de mørke toner på klaver. 

af erfaringerne vil blive afholdt senere også blev A-pilot. Vær hilset fra den gaml' kasser'. 
dring af minimumshøjde for et lignende kursus til næste år. Hans flyveinteresse førte 
visse flyvemanøvrer ham rundt i verden, bl.a. til PR seminar oktober 1995 

Australien, hvor han fløj guld-
DSvU afholder et seminar for distancer, og Black Forest i 

Gældende unionshåndbogsrettelse nr. 4195 af 27.07.1995. USA, hvor han fløj bølgeflyvning. klubbernes PR-folk på Svæve-

Med sin Rally var han rundt flyvecenter Arnborg lørdag den 
DM 1996 flyttet. i Europa, bl.a. en tur til Tjekkiet 21. og søndag den 22. oktober. 

DM 1996 falder ikke i den sædvalige DM periode. og en til Nordkap, hvor han Det er tanken, at deltag-

Af hensyn til EM iFAl-klasserne i Finland, har det været "naturligvis" havnede i et for- erne medbringer resultater af 

nødvendigt at flytte DM, idet vore piloter ellers ikke ville have budt svensk militærområde. deres PR-aktiviteter (avis-

mulighed for fortræning til EM. I det hjemlige anskaffede udklip, video mm.) og infor-
Konkurrenceperioden for DM er derfor fastlagt til perioden han hytte på Arnborg og fik mationer om, hvordan de har 

08.05. - 18.05.1996. herigennem en stor og flyve- opnået disse resultater. Det 

interesseret vennekreds. skal bruges til den fra klub-

Han anskaffede også selv berne efterlyste ide og er-

Diplomer nye moderne svævefly, hvor- faringsudveksling, som vi 

ved han i svævekredse fik ellers aldrig har tid til. 

Gulddiplom nr. Navn Klub navnet "Henning Mangefly". Vi ser på, hvordan vi hånd-

Henning opnåede at få Guld terer pressen i forbindelse 

170 Benny Mortensen Tølløse C med to diamanter - en meget med havarier. Vi ser også 

171 Michael Ø Jørgensen PFG flot præstation, som han kæmp- nærmere på den interne PR, 

ede hårdt for at opnå. og hvordan vi kan bruge et 

Sølvdiplomer En personlig ven har fløjet klubblad i vores daglige PR 

sin sidste tur. arbejde. Vi kommer også til at 

1782 Morten Elkjær Andersen Aalborg Aero Vi er mange, der vil savne høre om de seneste års re-

Sport Henning. Han var sin egen, sultater af PR-arbejdet, både 

1783 Thorsten Mauritsen Sønderjysk men altid en søgende og ærlig lokalt og på unionsplan. 

1784 Peter Lynge Kristensen Nordjysk kammerat, positiv og hjælp- Det bliver et seminar, hvor 

1785 Kjartan Færch FFF som, en god ven at have i sin man medbringer noget - og 

1786 Palle Harring Nordsjælland omgangskreds. får noget med hjem. 

1787 Tonny Henriksen Kalundborg Æret være hans minde Yderligere information hos 

1788 Mogens H Larsen Hjørring James Nordstrøm 54828482 

1789 Henrik Lauridsen Herning ASH 26E demo 
eller Tonny Henriksen 59291930. 

1790 Finn Henrik Mortensen Midtsjælland 
1791 Niels Juul Ditløv Jensen ØSF I fo rbindelse med Nordisk 

Deadline 

1792 Mads Riemann Værløse Svæveflyvemøde den 22-24. Stof, der ønskes medtaget 
1793 Lene Duus Bache PFG september kommer Alexan- på de blå sider i oktober-
1794 Esben Ralf Nielsen Midtsjælland der Schleicher Segelflug- nummeret, må være KDA 
1795 Per S Sørensen Kolding zeugbau's testpilot Ulrich i hænde senest den 
1796 Christian Roed ØSF Kremer til Arnborg for at 4. september . Til novem-
1797 Torben P. Christiasen Brans Tølløse præsentere fabrikkens nye ber-nummeret må det 
1798 Steen Elmgaard ØSF motorsvævefly ASH 26E, op- være fremme senest 

lyser fabrikkens danske re- den 2. oktober. 

præsentant Erik Holten (tlf. Redaktion: Knud Larsen, 

42420105). tlf. 4619 08 11. 
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Alternativ Svæveflyver
uddannelse 
På sidste svæveflyverkon
ference blev der'talt om det 
problem det er, at antallet af 
aktive svæve-flyvere viser en 
svagt sivende tendens en 
reduktion på cirka 7 % om året 
og også om man kunne ændre 
denne tendens. 

Der er forskellige para
metre, man kan kigge på, når 
dette skal diskuteres f.eks.: 

- økonomi 
- sværhedsgrad 
- udnyttelsesgrad af 

certifikatet. 

Jeg tænkte på min egen 
uddannelse til svæveflyver og 
sammenlignede den med 
andre medlemmers i min klub. 
Vi var 16, der startede sam
tidig og jeg fandt ud af, at vi 
kun er 3 tilbage i klubben af 
de, der begyndte. En flyver i 
en anden klub, tre er holdt op 
p.g.a. arbejde og økonomi, 
een p.g.a. sygdom. 

Det er jo en meget stor 
frafaldsprocent og ved at tale 
med medlemmer fra andre 
klubber kan jeg fornemme, at 
tendensen stort set er lands
dækkende. Med kun ca. p.t. 
2.300 aktive svæveflyvere på 
landsbasis kan det altså hur
tigt blive et alvorligt problem. 

Vi kan jo også skele til motor
flyverne og se, at for dem har 
udviklingen været katastrofal. 

Jeg begyndte så at ana
lysere problemet, stadig med 
udgangspunkt i egne erfa
ringer og samtaler med andre 
og for mig at se, er der i al fald 
to hovedproblemer: 

Den omkostningstunge og 
meget omfattende special
lægeundersgøelse, der i dag 
koster 1.500 kr. og kun kan 
fåes få steder i Jylland. 

Den omfattende teoriprøve, 
der i hvert fald lægger beslag på 
een ugentlig aften i en hel vinter. 

Lægeundersøgelsen skal 
være foretaget, inden man går 
solo, og teoridelen skal være 
bestået inden »8« prøven. 

Begrundelsen for den om
fattende lægeundersøgelse er 
for mig at se næsten kun, at 
det kræves for at få et cer
tifikat, der kan opnå interna
tional gyldighed. 

D 

I min klub (Vestjysk Svæve
flyveklub) nøjes ca. 50 - 60% 
af medlemmerne med at ud
nytte deres uddanelse på «B« 
niveau, d.v.s. at man kan, hvis 
man har bestået «B« prøven, 
flyve eensædede uden at en 
instruktør er til stede. De eneste 
begrænsninger er, at man skal 
lande på egen plads, og at 
man ikke må starte under 
meget vanskelige vindforhold. 
(Hvilke er nærmere defineret). 

Dette giver dog mulighed 
for masser af flyvning, f.eks. 
kan man nemt erhverve sig 
sølv C/et, der kræver: 

- 1.000 m højdevinding 
- 5 timers uafbrudt flyvning 
- 50 km distanceflyvning. 

Dette opfylder, tror jeg, 
over halvdelen af medlem
mernes flyvebehov. 

Hvordan kunne en alter
nativ uddannelse bygges op, 
der opfylder den ret store 
procentdels behov? 

Man kunne f.eks. indføre at 
til og med «8« prøven, der 
altså giver de foranførte mulig
heder, at der kræves en læge
undersøge Ise svarende til 
den, man skal have for at få 
et kørekort, måske med en 
udvidelse på det synsmæs
sige område ( i England kræves 
ingen). 

På det teorimæssige kunne 
man lave en reduceret prøve 
som Unionen kunne foran
stalte, en prøve, som ville 
dække de krav »8« prøvens 
begrænsninger fordrer. 

Mange medlemmer ville 
sikkert stoppe her og de, der 
ønsker at få »S« certifikatet, der 
bl.a. giver rettigheder til flyv
ninger i udlandet, kunne så 
efter »8« prøven få foretaget 
den store lægeundersøgelse 
og den udvidede teoriprøve. 

Dette vil give den, der ikke 
kan bestå den store læge
undersøgelse, muligheder for 
alligevel at blive svæveflyver. 
Man vil derudover også opnå 
en økonomisk besparelse på 
over 1.000 kr. og en væsentlig 
reduktion af tidsforbruget. 

De, der fra starten er sikre 
på, at det er S, der er deres 
mål, kan jo så bare satse på 

Svæveflyveklubben FFF 
Den 2. juli 1995 blev en mærkedag i svæveflyveklubben l=l=I=' s 
historie, da der for første gang blev fløjet en 300 km trekant 
med start i Frederikssund. 

Det var Jesper Rasmussen, der i sin egen PIK 20 B, fløj ruten 
Frederikssund - Helsingør - Kalundborg - Mern - Tølløse -
Frederikssund, med en gennemsnitstart på 60 km/t. 

På grund af placeringen ved Roskilde Fjord er FFF vant til 
søbrise og må ofte nøjes med at betragte cumulusskyerne blot 
5-10 km inde i landet. 

FFF har eksisteret på samme plads i 30 år og fejrede jubilæet den 
17. juni med en reception, hvor repræsentanter fra Unionen, 
sjællandske klubber samt byens honoratiores og naboer mødte op. 

Der blev fløjet prøveture med interesserede gæster og det var en 
fornøjelse, at se hvorledes flere af byrådets medlemmer havde givet 
sig tid til at møde op og få en tur. Bl.a. blev borgmester Knud 
Christoffersen og frue luftbårne og ytrede meget positive ord om 
klubben og dens betydning for Frederikssunds profil. 

Aftenen var viet til en hangarfest, hvor nuværende og tidligere 
medlemmer fornøjede sig med laks, helstegt vildsvin og 
Chokoladekage med sorbet - samt flyverhistorier! 

Jubilæet blev afrundet Skt. Hans aften, hvor naboer var 
inviteret til grill og flyvning. Ca. 100 personer deltog i dette ar
rangement, der forhåbentlig bliver en tilbagevendende tradi
tion, som knytter klubben og lokalområdet tættere sammen. 

det fra starten. Andre kan så, 
hvis de ønsker det på et 
senere tidspunkt få foretaget 
de nødvendige korrrektioner. 

Jeg håber, at disse tanker 
vil blive overvejet og evt. blive 
taget op til diskussion rundt 
om blandt medlemmerne og i 
Unionen, samt evt. blive sat 
på som et punkt på næste 
svæveflyvekonference. 

Niels Duus 

Prøv MDM FOX 

Såfremt der melder sig et 
tilstrækkeligt antal interes
serede vil der være mulighed 
for at få et eksemplar af den 
tosædede polske FOX til 
landet, formentlig til Arnborg i 
perioden 11 -24 sept. 

FOX'en er sammen med 
den ensædede SWI FT toppen 
indenfor kunstflyvnings svæ
vefly. Jerzy Makula fra Polen 
har i FOX vundet såvel VM '93 
som EM '94 i kunstflyvning. 

Flyet har 14 m spænd
vidde, +7/-5,5 G (tosædet), 
VNE 290 km/t og en uover
truffen manøvredygtighed. 

Der vil være mulighed for 
at prøve kunstflyvning med en 
instruktør. Tilmelding til Søren 
Andersen på tlf. 75 58 57 86 

~ 
Foreningen Danske Flyvere 

Protektor: 
Hans Kongelige Højhed Prinsen 

Formand: 
Generalløjtnant Chr. Hvidt 

Generalsekretær: 
Luftkaptajn Erik Thrane 

Sekretariat: 
Gl. Kongevej 3, 161 O København V 

Den 18. august fyldte forening
en Danske Flyvere 78 år. Som 
sædvanlig blev der på dagen i 
de landsdækkende aviser an
nonæret med, at man igen i år 
kan søge et eller flere af for
eningens legater. 

Annonæn bringes nedenfor. 
Danske Flyveres fond har til nu 
uddelt lidt over 2 mio. kr. i legater. 

Næste arrangement er fore
drag den 10. oktober. 

Legatet skal fortrinsvis tilfalde 
forulykkede danske flyvere eller 
deres efterladte, men kan også 
tildeles forhenværende danske 
flyvere og deres efterladte, som 
er værdige og trængende. 

Ansøgningsskemaer til ud
delingen for 1995 kan rekvireres 
gennem Danske Flyvere's se
kretariat, Gammel Kongevej 3 
1610 København V. 

Ansøgningsskemaer må væ
re tilbagesendt til ovennævnte 
adresse inden den 1. oktober 
1995. 

FLYV9/95 
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TILBUD FRA KDA-SHOPPEN 

Pilot Jakke 
Den "perfekte'' jakke til fl )vnmg. 

Det er en ~ rkebl letvægtsJakke i poly ter 
og bomuld. foret er i nylon. Jakken er vindtæt 

og der er 2 'iidelomrncr og mderlomme. 
Der er skulderstropper <;WTit penholdcr på 

venstre ærme. KDA-shoppen forer den i alle 
større! · r. Den kan maskin\ask~. 

Medlemspris kun kr. 436,-

Gannin GPS 90 
Med mowmg map og Jep~n database. 

Vej r kun 260 g. inkl. batterier. 
Vandtæl aftagelig antenne. Le med 

holder og montering sæt til rat ell r ... 1:yrepmd. 
strøm-ldatalabel, ~ , ..amt forl ngerledrung 

med sug kop til antennen. 
Medlermpris kun kr. 4,<,00,-

Garmin GPS 95 XL 
Mowing map og Jeppesen datab~. 

Leveres med samme udstyr !,()ffi GPS 90. 
samt adaptor til cigarettænder. 

M~pris kun kr. 5.700,-

Vejrstation PRO 
Aot bordmodel. Viser: Temperatur, fugtig

hedsprocent. tryk - samt trykændring de sidste 
24 timer. Du fAr en uforecasf' for det kommen
de vejr. Der er indbygget digitalur med alarm. 

Medletmpris kun kr. 848,-

Kongelig Dansk Aeroldub, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde, Tlf. 46 19 08 11, Fax 46 19 13 16 
(Alle priser er exd. m~ og forsendelse) 
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Flyvesikkerhed 
før, nu og i fremtiden 

Af oberstløjtnant A.S. Sørensen 

Et af de områder, hvor der virkelig er sket en for
andring i de senere Ar, er den militære flyvesik
kerhed. Det skriver Forsvarets flyvesikkerheds
inspektør, oberstløjtnant Anker Sørensen (pilot
navn RØR), om i denne artikel, som vi har lånt 
fra Flyvertaktisk Kommandos jubilæumsskrift. 

Flyvertaktisk Kommando (FTK) 
har nu eksisteret i 40 år. 

Fuglene har fløjet i 200 -
300 mio. år. 

Leonardo da Vinci tegnede 
for 500 år siden både en 
helikopter og en ornitopter (et 
fly der er tungere end luften, 
og som var beregnet til at 
skulle kunne flyve ved hjælp 
af vingeslag). 

Før og efter dette tidspunkt 
var og blev der foretaget forsøg 
med spring fra høje steder 
med faldskærm, glidere og 
andre konstruktioner, der skulle 
flyve ved hjælp af »armdrev
ne« vinger. 

Set med disse øjne så er 
40 år ikke ret meget. 

Tager vi derimod den tek-

niske udvikling i betragtning, 
så er det helt klart, at det er i 
de sidste 40 år, den største 
udvikling harfundetsted indenfor 
flyvning og flyvesikkerhed. Det 
vender jeg tilbage til, men 
inden skal det lige nævnes, at 
fra Leonardo da Vinci lavede 
sine tegninger, gik der 300 år 
inden de første mennesker 
nogenlunde sikkert kunne 
bevæge sig i luften. 

Hurtigere udvlkllng 
Det skete første gang i Paris i 
1783, da en varmluftballon, 
konstrueret af brødrene Mont
golfier, hævede sig med to 
personer om bord. Disse for
søg fortsatte med brintfyldte 
balloner og motordrevne luft-

KZ VII~ ryggen - hvor, hvorn~r og hvilken? 

22 

skibe og havde praktisk be
tydning indtil luftskibet HIN
DENBURG den 6. maj 1937 
eksploderede under en lan
ding i USA. Der omkom over 
33 mennesker. 

Luftskibene havde siden 
første verdenskrig afslutning 
foretaget regelmæssige flyv
n i nge r over Nord- og Syd
atlanten. 

Et ihærdigt forsøg fra Tysk
land på at fortsætte med luft
skibe som et vigtigt transport
middel blev hindret af USA. 
Årsagen var, at tyskerne øn
skede at øge sikkerheden ved 
at anvende helium for at und
gå eksplosionsfaren, men 
USA ville ikke udlevere heliu
met. 

Hermed forsvandt grund
laget for den ønskede flyvesik
kerhed og dermed luftskib
enes fortsatte betydning. 

Flyvesikkerhed ved lov 
I 1890'erne nåede tyskeren 
Lilienthal atforetage ca. 2.000 

flyvninger med hængeglid
ere, inden han omkom i 1896. 

30 år senere, især i USA, 
blev der fløjet en hel del opvis
ninger. Blandt andet blev der 
fløjet igennem lader og per
soner »vandrede« rundt på 
flyene i luften. 

Der var mange ulykker. Man 
fik øjnene op for den forebyg
gende flyvesikkerhed . Der 
måtte gø res noget, og der blev 
derfor lovgivet på området og 
hermed indbygget en grad af 
flyvesikkerhed i flyvningen. 

Flyene skulle nu registreres 
og godkendes og som noget 
helt nyt skulle piloterne have 
certifikat. 

Fantastisk, og for datidens 
piloter også helt uforståeligt. 

I Spanien søgte Juan de la 
Cierva at løse de sikker-heds
mæssige problemer han så i 
forbindelse med starter og 
landinger. Han opfandt auto
gyroen og fløj med den i 1923. 
Med denne kunne der startes 
på korte afstande og landes 
med lav fart. Den blev dog 
aldrig en succes og de la 
Cierva blev tragisk nok dræbt 
ved et flystyrt med et al
mindeligt fly. En ulykke, han 
ellers med sin opfindelse 
havde arbejdet så hårdt på at 
forhindre. 

Har vi lært noget? 
Flyvningen, og dermed flyve
sikkerheden, som vi kender 
den i dag, har blandt meget 
andet også ovennævnte hi
storie som baggrund. 

Historisk set skulle der 
således være baggrund for at 
mange flyvesikkerhedsmæs
sige børnesygdomme skulle 
være afklaret, men: 

- Er de nu også det i forsvar
et? 

- Har vi lært noget af pioner
erne? 

-Har vi lært af tidligere fejl
tagelser? 
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-Hvad gjorde vi ved flyve
sikkerheden i gamle dage? 
Og hvad gør vi i dag? 

Følgende er historie, men 
burde med nutidig tilpasset 
omhyggelighed, kunne fore
bygge fremtidige gentagelser 
og samtidig give svar på nog
le af de stillede spørgsmål. 

I 1913 havde vi det første 
havari i forsvaret, idet »Ørn
en« styrtede ned på Kløver
.marken. Piloten blev så hårdt 
kvæstet, at han døde otte 
dage efter. 

Hvad skete der ellers i 
dansk militærflyvnings barn
dom? 
I perioden fra 1913 til 1945 
havde vi 33 havarier med 59 
omkomne. Det kan siges med 
sikkerhed, at 24 havarier skete 
på grund af pilotfejl. 

I 15 tilfælde var årsagen, 
at flyene blev fløjet ud over 
deres ydeevne. Det indikerer, 
at man intet havde lært af de 
tidligere havarier. 

Begrebet flyvesikkerhed 
var ikke defineret. Enkelte 
havde dog forstået, hvad det 
drejede sig om, heriblandt 
lederen af Hærens Flyver
tjeneste kaptajn J.P. Koch. 

I november 1917 skrev han 
følgende til Generalstaben: 

- De karakteregenskaber, 
der i almindelighed kende
tegner flyvere er uforfærdet
hed, snarrådighed, ærgerrig-

hed og eventyrlyst, men også 
ulyst til det daglige arbejde og 
mangel på stadighed overfor 
de mange dagligdags forhold, 
der stiller krav om et jævnt, 
vedholdende og tilsynela
dende upåagtet slid. Disse 
såvel gode som dårlige karak
tertræk gør det særligt ønske
ligt, at flyverne under den 
daglige tjeneste holdes under 
kraftigere tilsyn, end det i 
almindelighed er nødvendigt, 
og at der blandt flyverne 
udvikles en stærk korpsånd og 
samtidig skabes en tradition, 
der kan holde virkningerne af 
ærgerrigheden og eventyr
lysten indenfor fornuftige 
grænser og virke, som en 
spore overfor det daglige 
arbejde og jævne slid. 

J.P. Koch forstod noget af 
det vi i dag kalder flyvesikker
hed , men alene kunne han 
ikke udrette meget. 

Flyvevåbnet opstår 
I 194 7 blev Hærens Fly
vertropper og Søværnets 
Flyvevæsen lagt sammen un
der Hærens og Søværnets Fly
veledelse, og i 1950 blev Fly
vevåbnet oprettet som selv
stændigt værn. Strukturen gav 
imidlertid et meget spinkelt 
ledelsesmæssigt grundlag. 

I perioden 1950 til 1954 
skete der en række alvorlige 
flyveulykker. Alene i årene 

RF-84F C-651 efter en »skumlanding«. 
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Flyet ville ikke rotere under take-off, men blev reddet affangnettet 
(F-100D G-179, Karup den 9. aug. 1961). 

1953-54 var der 39 total
havarier med 34 omkomne. 
Kun syv havarier kunne til
skrives tekniske fejl. 

I 1955 blev Flyvevåbnet 
reorganiseret og Flyvertaktisk 
Kommando (FTK) oprettet. 

En af dem, der kom til at 
gø re tjeneste ved FTK, var den 
engelske Squadron Leader 
C.A. Wade, der i ca. to år fun
gerede som en meget effektiv 
flyvesikkerhedsofficer. Det var 
ham, der grundlagde pu
blikationen FLYSIK og Hava
rier. 

Efterhånden opstod der en 
vis forståelse for flyvesikker
h eden og den tilknyttede 
virksomhed. Desværre ikke 
alle steder, hvad følgende 
beretning er et eksempel på. 

I foråret 1956 klagede den 
civile flyveledelse på Flyvesta
tion Tirstrup gentagne gange 
til FTK over pladskomman
dantens manglende forstå
else for flyvesikkerheden. 

Da pladskommandanten, 
der var ritmester, tidligere 
havde demonstreret en ud
præget mangel på kendskab 
til Flyvevåbnets interne for
hold, blev kaptajnløjtnant S.B. 
Hellden sendt til Flyvestation 
Tirstrup for at orientere rit
mesteren om de almindelige 
regler for færdsel på flyve
feltet. 

Han mødte ritmesteren i 
tårnet, der dengang var pla
ceret oven på SAS-terminalen 
tæt ved hovedbanen. Sammen 
med den civile flyveleder brugte 
Hellden mere end en halv time 

på at gennemgå nogle af de 
kritiske situationer, som rit
mesteren havde været årsag 
til ved at køre ud på flyvefeltet 
uden flyvelederens vidende. 

Hellden forklarede de fly
vesikkerhedsmæssige grunde 
til FTK's krav om, at færdsel på 
flyvefeltet ikke måtte finde sted 
uden flyveledelsens tilladelse. 

Ritmesteren takkede for 
samtalen og lovede at følge de 
givne retningslinier. Herefter gik 
han ned, slartede sin bil og kørte 
over bane i brug -1 O meterforan 
et rullende SAS-flyl 

TIitagende forståelse 
Helt så slemt var det ikke alle 
steder, og en forståelse for 
flyvesikkerheden kunne da 
også spores på adskillige om
råder. Mange af de op til 1.000 
fod (330 m) høje TV-master, der 
blev rejst rundt om i landet, 
bekymrede en del af de ældre 
piloter. De mente ikke, at mas
terne var tilstrækkelig godt 
afmærkede. 

Resultatet af bekymringer
ne blev, at FTK skrev til Flyver
kommandoen og krævede, at 
masterne blev afmærket med 
lys, der havde en sådan styrke 
og frekvens, at piloterne under 
alle vejrforhold kunne se dem 
senest 1 O sekunder før en 
kollision ville finde sted. 

Personlig overlevelse 
I relation til piloters og besæt
n i ngsmedlem me rs overlev
elsesmuHgheder har der i FTK 
været iværksat mange ak
tiviteter som for eksempel ark-
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tisk overlevelsesøvelse ca. 
200 km øst for Søndre Strøm
fjord i 1954. 

I dag finder der en tilpasset 
arktisk overlevelsesøvelse 
sted en gang om året ca. 20 
km øst for Thule i Nordvest
grønland. Her kan tempera
turen nå helt ned til minus 40 
grader. 

Overlevelsestræning på 
havet, BIKINI-øvelserne, blev 
påbegyndt i 1965 og blev i 
1970 udvidet med parasailing. 
Det bevirkede, at Danmark 
blev foregangsland, hvad 
angik overlevelsestræning på 
havet og flere udenlandske 
flyvevåbner har gennem tiden 
deltaget i BIKINI-øvelserne. 

For at nedsætte risikoen for 
kollision mellem fugle og fly, 
blev der i 1968 påbegyndt 
fugletælling (måling af kon
centration af fugle). Resultat
erne af disse tællinger vide
re gi ves til piloterne over 
TOSCA-systemet. 

Den største og vigtigste del 
af den forebyggende virk
somhed indenfor flyvesikker
hed er rapportering af hæn
de Iser i forbindelse med 
flyvning, og ikke mindst den 
efterfølgende behandling af 
disse. På dette område er der 

stor forskel på de første og de 
sidste 20 år af FTK's æra. 

Straf 
Det er iøjnefaldende, at der i 
gamle dage blev uddelt straf
fe i forbindelse med mange 
flytildragelser. Her følger nog
le eksempler: 

Lørdag den 25. januar 
1958 taxiede en flyverløjtnant 
fra Hangar 3 på Karup til fly
vefeltet. Der opstod en plud
selig forværring i vejret, som 
på anden måde ramte flyve
stationen. 

Det tiltrak pilotens op
mærksomhed så meget, at 
han rullede ind på en smal vej 
i stedet tor at dreje til højre. 
Det havde mange gjort tør 
ham. Et tærdselsskilt stop
pede flyets videre fremdrift. 

Senere har Flyvestation 
Karup fjernet dette skilt og fo
retaget en mere iøjnefald
ende afmærkning, der skal 
hindre flere fejltagelser. Luft
trafikkontrollen giver nu en de
taljeret taxiinstruktion til alle 
fly, der kalder tor taxi fra værk
stedsområdet. 

Den omtalte pilot blev ikendt 
en irettesættelse tor sin for
sømmelighed. 

Et andet eksempel er fly-

verløjtnanten, der under taxi 
fra Hangar 2 påkørte en 
parkeret F-84G. Han var over
bevist om, at der var plads nok. 

Her var altså tale om en 
regulærfejlbedømmelse under 
de bedst tænkelige forhold. 
Flyverløjtnanten blev idømt 
seks dages kvarter-arrest. 

Et sidste eksempel: Under 
taxi gennem eskadrilleområdet 
ramte piloten med bag-bords 
tiptank en tankvogn. Piloten fik 
otte dages kvarter-arrest, 
tankvognschaufføren fire dage. 

Historien har lært os, at den 
metode ikke er vejen frem. 
I dag behandles hændelser i 
forbindelse med flyvning ude
lukkende for at forebygge, at 
hændelsen gentager sig og 
for at fastslå årsagen. 

Grunden er at søge at hin
dre en ny hændelse med sam
me årsag. Det er ikke længere 
hensigten at placere ansvar 
med henblik på straf og beta
ling af erstatning. Det er derfor 
ikke en anklage, når FTK i sine 
bemærkninger til en hændel
se siger den usminkede sand
hed om denne eller hin hæn
delse. 

Forebyggelse sker bedst 
uden forvanskninger eller 
urigtigheder. 

Næsehjulsbenet brækkede, og flyet kørte af banen (F-100D nr. G-244, den 24. august 1975). 
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Operativ flyvning 
Når det gælder operativ og 
hermed avanceret flyvning, 
hvor besætningsmedlemmer 
trænes i at gå tæt på de tekni
ske og menneskelige be
grænsninger, sker det med 
den hensigt at optimere kamp
effekten. Den form tor adfærd 
er nødvendig og acceptabel. 

Det åbner imidlertid mulig
hed for, at man let kommer til 
at overskride de grænser, der 
er sat i bestemmelserne, og 
det ønske, man har om opti
mal flyvesikkerhed. 

Det er derfor vigtigt med 
absolut åbenhed om even
tuelle hændelser og at der 
ærligt rapporteres om disse, 
også hvor den enkeltes situa
tionsfornemmelse måske har 
svigtet, så alle kan lære af 
dem. 

To grunde vejer tungt: 
Man skal udnytte våbensy

stemet bedst muligt, og man 
skal undgå tab af menneskeliv 
og materiel. 

Alle vil blive mødt med åben
hed og forståelse i en fælles sags 
tjeneste. 

Kostet liv 
Som det fremgår af oversig
ten, har den militære flyvning 
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FLYVETIMER/IVJ'PORTBEDI! HÆNDELSER 
HAVAAIERl!IAVAIURATE 

Flyvetid og havarier i forsvaret ..... 16 - 14 
i perioden 5. maj 1945-31. dec. 1994 

- PROPELFLY 
12 IND- UD- ANTAL OM· ..... FLYTYPE FASET FASET LEV • FlYVETID HAVARI KOMNE RATE 
10 - Proctor 1946 1951 6 2426 0 0 0.00 - 8 KZIII 1946 1951 2 806 0 0 0.00 

Sea Otter 1946 1952 7 1780 0 0 0.00 - 6 KZII 1946 1955 15 17604 6 5 3.41 ·- Harvard 1945 1959 4 41 36363 11 14 3.03 
, .... Oxford 1946 1955 44 16636 3 6 1.80 

2 Spilfire 1949 1955 41 10093 7 4 6.94 - Catalina 1947 1970 16 42586 3 8 0.70 
0 B-17G 1948 1953 MffMNHnnnnnnnnnM~UaMUNffNNM~naM 1 1246 0 0 0.00 

--PL'fY!Tllll!R --fWl'. HeCEUl!ftl. 100 --- ..,._HAVNIMTE PR.1Clt Tlll!R KZVII 1948 1977 10 49087 0 0 0.00 

Chipmunk 1950 1977 27 78083 3 1 0.38 

Firefly 1951 1958 6 3615 1 0 2.77 

KZX 1952 1955 12 1559 4 6 25.66 

i Danmark indtil nu kostet 225 nødvendigheden af at rap- C-47 1953 1982 8 69854 0 0 0.00 

mennesker livet. Et dystert portere. Det har betydet kend- Penbroke 1956 1961 7 6131 1 4 1.63 

resultat af 287 havarier. Det skab til hændelser, der ikke L-18C 1957 1977 16 27243 3 2 1.10 

har være en høj pris at betale tidligere blev rapporteret og C-54 1959 1977 6 26272 1 0 0.38 

og vi skylder både fortiden, behandlet. C-130H 1975 3 33005 0 0 0.00 

vores arv og fremtiden at vise, Mange nationer, heriblandt T-17 1975 32 131802 4 2 0.30 

at vi har lært af historien. Danmark, har i søgen efter TOTAL PROPELFLY 300 556191 47 52 0.85 

Gør vi det så godt nok? »Fredsdividende«, reduceret 
JETFLY 

Jeg mener, at svaret er JA! deres forsvar. Resultatet af ANTAL 
FTK har gjort det klart, at flyve- dette er, at ethvert havari har 

IND- UD- OM· 
FLYTYPE FASET FASET LEV. FLYVETID HAVARI KOMNE RATE 

sikkerhed er uløseligt for- fået en endnu større effekt på MeleorMk.4 1949 1956 20 10472 8 4 7.64 
bundet med chefens ansvar. vore ressourcer end nogen- Meteor Mk. 7 1950 1963 9 7747 7 11 9.04 
Supervisors (vejledere) på sinde før. Meteor Mk. 8 1951 1962 20 20836 4 3 1.92 
alle niveauer er inddraget fra Flyvesikkerheden er derfor Meteor Mk. 11 1952 1959 20 22827 3 6 1.31 
operative kommandoer, flyve- en bærende konstruktion i det Meteor Mk. 20 1959 1962 6 2299 0 0 0.00 
stationer, eskadriller og flyve- fundament, der også i frem- F-84 E/G 1951 1962 244 227286 69 40 3.04 
vejrtjenester. tiden skal understøtte en rea- T-33 1953 1977 26 112960 7 2 0.62 

Alle indprentes, at de skal listisk træning og dermed et- Hunter 1956 1974 32 76022 11 5 1.45 
være gode eksempler for de fektivitet, stadig med mini- RF-84 F 1957 1971 23 39878 9 3 2.26 
nye piloter. mum tab af menneskelige res- F-860 1959 1966 61 67062 18 2.68 

Alle skal reagere omgående sourcer. F-1000/F 1959 1982 72 159908 35 17 2.19 
på eventuelle fejl og over- Det er af grundlæggende F-104 1964 1986 51 142032 12 6 0.84 
trædelse af bestemmelser. værdi, at alle, der har den F-35 1970 1993 51 143972 9 3 0.63 

Flyvningerne skal forbe- mindste berøring med flyvning F-16 1980 73 138037 7 2 0.51 
redes (briefes) grundigt! og dermed med flyvesikker- G III 1982 3 20995 0 0 0.00 

Kan der så gøres mere for hed, udveksler deres viden frit, 
TOTAL JETFLY 711 1.192333 199 103 1.67 

at forbedre flyvesikkerheden? åbent og ærligt, - og ikke 
Ja, det kan der. Der skal mindst tager aktion på den HELIKOPTERE 

fortsat rapporteres og rap- vundne viden! Det er trods alt IND- UD· ANTAL OM· 
RATE FLYTYPE FLYVETID HAVARI KOMNE 

porteres og rapporteres. bedre at lære af andre men- FASET FASET LEV. 

I den forbindelse er det neskers fejltagelser end at Bell47 1952 1967 6 4298 3 3 6.98 

interessant at bemærke på skulle mærke pinen på sig selv. S-55C 1956 1966 7 19794 0 0 0.00 

skemaet »Flyvetimer/Rap- FTK har i de forgangne 40 Alouette III 1962 1982 8 39016 0 0 0.00 

porterede hændelse«, som år tilpasset sig tiden og udvist S·61A 1965 9 82695 5 0.12 

H-500 1971 15 76256 2 0.26 
går fra 1966 til 1994, at fald i en fleksibilitet, der har været 

Lynx 1980 10 36179 2 2 0.55 
antallet at rapporter bliver afgørende nødvendig for 
efterfulgt af et havarVhavarier. flyvning og flyvesikkerheden. AS-550 1990 12 9975 0 0 0.00 

Stof til eftertanke!? Også af den grund fortjener TOTAL HELIKOPTER ol 268213 8 11 0.30 

vores Flyvertaktisk Komman-
Mere aktiv Indsats do et kæmpe til lykke og et GRAND TOTAL: 1078 2.016737 254 186 1.26 
Årsagen til stigningen i rap- »Well Done«, som hermed HAVARIER/OMKOMNE 1913-1946 33 59 
porterede hændelser siden skal være flyvesikkerhedens 

GRAND TOTAL 1913-1994 287 225 1990 skyldes en aktiv indsats bidrag til et fortsat sundt og 
samt en bedre forståelse for effektivt arbejdsgrundlag. 
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Herning Svæveflyveklub 
- gennem 50 år! 
Af Kaj Fredsø 

Herning Svæveflyveklub kan den 23. september i år fejre klubbens 50 
års jubilæum. Her opridses groft lidt af historien, som klubben og dens 
medlemmer har gennemlevet: 

Under slutningen af krigen i 
1944 blev de første tilløb gjort 
til starten af det, der senere 
kom til at hedde Herning Svæ
veflyveklub. Den egentlige 
stiftelse af klubben skete året 
efter ved et møde den 21. sep
tember 1945. En egentlig be
styrelse valgtes dog tørst sidst 
i oktober måned. Det var alle 
yngre mennesker med gå på 
mod og inspiration. 

Man enedes om i foråret 
1946 at påbegynde bygnin
gen af den nye klubs første 
plan, en Polyt li skoleglider -
den fik registreringen OY-
98.Dette fly har i en lang år
række været gemt væk i ha
vareret tilstand, men takket 
være DaSK er den blevet gen
opbygget og blev præsente
ret ved Oldtimer-træffet på 
Skinderholm i efteråret 1992. 
I 1946 blev yderligere en SG-
38 købt hjem. Senere i august 
1947 blev yderligere en GrO
nau Baby anskaffet, så klub-

ben allerede i 1947 rådede 
over to skoleglide re og Baby' -
en. 

En stor del af menneskene 
bag klubben i disse år skulle 
senere vise sig at blive mar
kante personligheder inden 
for svæveflyvesporten i Dan
mark. For blot at nævne enkel
te, som kom til at betyde me
getfor den fortsatte virke: Aage 
DyhrThomsen, Svend og Mary 
Michaelsen, Bent Werlauf, 
Jørgen Bie og Poul Nielsen. 

løvrigt var det daværende 
firma Ørum Petersen's Karos
serifabrik i Herning storleve
randør af medlemmer til klub
ben. 

Da man kom op midt i halv
tredserne, havde den den
gang eksistrende Midtjydsk 
Motorflyveklub en del ånde
nød og man besluttede at slå 
de to klubber sammen til en 
ny Midtjydsk Flyveklub. 

I perioden fra midt i halv
tredserne til midt i tredserne 

fostredes en hel del meget 
aktive piloter; Nogle har vi 
stadig flyvende på Arnborg: 
Carsten Thomassen, Ove 
Sørensen, Ove Ternholdt, Carl 
Ole Krøjgård og Chr. Øster
gård. 

Til Arnborg? 

I perioden fra 1962 til 1965 var 
klubbens aktiviteter på nul
punktet. Den gruppe meget 
aktive piloter, der var den
gang, blev engageret i etable
ringen af Svæveflyvecenter 
Arnborg. Det tog meget hårdt 
på klubben og der opstod to 
fraktioner. Den ene og aktive 
var indstillet på at flytte klub
ben til Arnborg, mens den an
den ønskede klubben fortsat 
på Skinderholm. Der var i pe
rioden strid om flyene, idet de 
bedste blev taget med til Arn
borg, mens kun et par blev til
bage. 

Det var i det hele taget en 

streng periode for klubben, og 
var som sagt tæt på at have 
kostet den livet. Det var i den 
periode et af vore stadig fly
vende medlemmer Henry Kri
stensen og senere Børge 0. 
Hansen trak et utroligt "stort 
læs" og var med til at redde 
os igennem. 

Klubben var nu blevet 
stærkt reduceret, idet "Arn
borg piloterne" var flyttet der
ned og fortsatte deres flyvning 
på det nye center. Samtidig 
blev der lagt op til en udvidel
se af Herning Flyveplads. 
Denne blev gennemført og 
afsluttet i 1970. Det stod 
hermed klart, at vi ikke kunne 
bibeholde den gamle "lyng
stribe", men måtte finde en al
ternativ mulighed. 

Der var i perioden midt til 
sidst i tredserne problemer 
med at få organisationen i 
klubben til at fungere med det 
store dræn af rutinerede folk. 
Vi havde fået et nyt medlem i 



denne periode ved navn 
Bendt Hammershøj. Han skul
le senere vise sig at komme til 
at betyde meget for klubben i 
brydningstiden omkring 1970. 
Bendt blev formand for klub
ben, men havde siddet i be
styrelsen nogle år forinden. 

Ny hangar 

Herning Kommune havde i 
forbindelse med udvidelsen af 
flyvepladsen eksproprieret et 
jordtilliggende. En del af dette 
areal blev vores nuværende 
svæveflyveplads. Men der 
skulle foregå mange forhand
linger, planlægninger og øko
nomiske vurderinger, inden 
den daværende bestyrelse 
med Bendt som formand satte 
spaden i jorden til den nuvæ
rende hangar 1 og klubhus. 
Klubben havde på dette tids
punkt 48 medlemmer. 

Men med den nødvendige 
stædighed og arbejdsomhed 
lykkedes det medlemmerne i 
forening at løfte dette projekt, 
så hangaren kunne tages i 
brug i 1973 og klubhuset i for
året 197 4. Der blev udlagt om
råder på klubbens areal for 
medlemmernes benyttelse til 
hyttebebyggelse samt et areal 
til campingplads. Man havde 
set det nødvendige i at enga
gere familien i flyvningen. Det 
var ikke nok at flyvepladsen 
alene havde et tilbud til pilo
terne. 

Det var i øvrigt i den perio
de, hvor man igen ønskede at 
tone rent flag, så man skilte 
sig af med navnet Midtjydsk 
Flyveklub og motorflyverne og 
blev igen til Herning Svæve
flyveklub. 

11975 fik klubben sit første 
privatejede fly. Det var en St. 
Libelle. Senere er mange kom
met til, Vi havde dengang en 
længere drøftelse omkring 
problematikken med privat
ejede fly i klubben. Der var hos 
nogle klubber en negativ hold
n i ng til dette fænomen. Vi 
mente dog at det alt i alt var 
en fordel for klubben både 
aktivitetsmæssigt men også 
økonomisk. Jeg mener her 20 
år efter, at beslutningen om at 
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lukke op for disse fly var rigtig. 
Det har givet stabilitet og 
aktivitet. 

I 1978 blev klubbens byg
ninger overført til den Selv
ejende Institution, Herning 
Svæveflyvecenter for at få op
timal udnyttelse af de eksiste
rende tilskudsmuligheder tii 
klubbens bygningsomkost
ninger. 

Opgangstid 

Perioden fra midt i halvfjerd
serne med ny svæveflyve
plads og nye bygninger, samt 
en sund økonomisk udvikling 
og en stabil organisation blev 
igen en opgangstid for klub
ben. Der blev købt en del nye 
fly. Vi fik en ny Pilatus, en brugt 
Pilatus, klubbens første glas
fly St. Cirrus'en, samt Astir 
CS77. Ved udgangen af det 
årti var vi ca. 80 medlemmer 
og havde fået yderligere en 
hangar til flyene. 

Nu begyndte den nye gen
eration af piloter at gøre sig 
gældende ved de nationale 
konkurrencer. En ny tid blev 
varslet - man var på vej til igen 
at regne med Herning Svæ
veflyveklub. Her i 1995 lykke
des det for to af vore piloter at 
få h.h.v. en 1. og en 3. plads i 
15m-klassen med hjem. Op 
gennem firserne og halvfem
serne er det lykkedes at holde 

fast i den positive udvikling i 
såvel ny som faciliteter og 
medlemmer. Stille og roligt 
voksede klubben og facilite
terne til det vi kender idag -en 
velrenomeret klub af de større 
-med materiel, der er helt i top 
-takket være en engageret og 
stabil medlemsskare. 

Pr. 1 juli har klubben 98 ak
tive- og skolemedlemmer 
samt29 hvilende medlemmer. 

Flypark 1995 

Klubejede: 
1 stk. Twin Acre III 
1 stk. Ask 21 
1 stk. Duo Discus 
1 stk. Discus 
1 stk. DG-300 
1 stk. St. Cirrus 
1 stk. Pilatus 84 
1 stk. KB 

Klubbens materiel 1995 - dog 
med undtagelse af Duo Dis
cus'en, som klubben gav sig 
selv i jubilæumsgave. 

Privatejede: 
3 stk. Grab 109 
2 stk. Ventus C 
2 stk. St. Libelle 
2 stk. ASW20 
1 stk. Nimbus 3 
1 stk. DG-300 
1 stk. Discus 
1 stk. LS 3 
1 stk. DG-1 00 
1 stk. LS 1 

Modtagelse af den danske 
mester 1995 i 15 meter klas
sen Kristian S. Hansen (til ven
stre) og nr. 3, Knud Møller An
dersen. Til højre klubbens 
næstformand Peer Bak. 
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Standardvilkår 
som en del af en aftale 
Spørgsmålet om gyldigheden af generelle 
forretnings-bestemmelser kan tit være meget afgørende. 

Af Lasse Rungholm, advokatfirmaet Olesen & Lyager 

Denne artikel er den anden i en række af artikler, 
som med et juridisk udgangspunkt vil behandle 
forskellige emner af interesse for luftfarten. Den 
første artikel stod i nr. 5 i år og omhandlede den 
lovbestemte ansvarsbegrænsning i Luftfartsloven. 

Inden for langt de fleste for
retningsområder anvendes 
såkaldte standardvilkår eller 
almindelige forretningsbetin
gelser/generelle bestemmel
ser som den enkelte parts ud
gangspunkt for sin forretnings 
drift. I små og mellemstore fir
maer er vilkårene tit og ofte 
mere eller mindre "hjemme
strikkede", hvilket, som det 
kan læses nedenfor, kan give 
anledning til problemer. 

Hvis standardvilkår skal 
gælde for en aftale mellem to 
parter som f.eks . en aftale 
mellem et taxaflyselskab og 
passagerernes firma eller 
mellem en flyejer og et værk
sted, er det - eller burde være 
- klart for enhver, at vilkårene 
skal frem i lyset før der ind-
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gåes en endelig aftale mellem 
parterne. Alligevel ses det of
te, at en aftalepart først, når 
problemerne er opstået, på
beråber sig sine standardvil
kår - og så vil det som regel 
være for sent... 

Vedtagelse 

Vilkårene skal være "vedta
get" for at gælde for den på
gældende aftale. Det vil sige, 
at eksempelvis en flyejer skal 
have modtaget og accepteret 
vilkårene og helst på et tids
punkt, hvor der stadigvæk var 
mulighed for at sige fra overfor 
alle eller enkelte af vilkårene. 

Den allerbedste situation 
erden,hvorden,derskalac
ceptere vilkårene, direkte skri-

ver under på, at vilkårene er 
modtaget og accepteret, så
dan som det i de fleste tilfælde 
gøres i taxaflybranchen. Her 
returnerer ordregiveren en un
derskreven Air Charter Agree
ment, hvori der henvises ud
trykkeligt til selskabets gene
relle bestemmelser, der enten 
er skrevet ind i ACA'en eller 
vedlægges. 

Vilkårene må derudover ik
ke være alt for ensidige. Det 
vil sige, at vilkårene skal tilgo
dese begge parter eller i hvert 
fald ikke i al for høj grad give 
eksempelvis værkstedet en 
fortrinsstiling fremfor ordregi
veren. I så fald kan domstole
ne tilsidesætte et eller flere vil 
kår. 

Derudover kan domstole
ne i tvivlstilfælde fortolke vilkå
rene, hvilket i de fleste tilfælde 
vil ske til fordel forvilkårsmod
tageren ud fra den generelle 
hovedregel om, at standard
kontrak-ter fortolkes "imod af
fatte ren" - altså til fordel for 
den, som ikke har lavet vilkå
rene, men blot modtaget dem. 

Det kræver selvfølgelig, at der 
er plads til fortolkning, og ale
ne derfor er der al mulig grund 
til at være meget opmærksom 
på indholdet - ordene - i ens 
egne eller andres vilkår. 

Knækket donkraft 

Ettænkt eksempel: Et italiensk 
flyselskabs turbopropfly, der 
anvendes til charter- og ru
teflyvning, skal under mellem
landing i en dansk lufthavn ha
ve skiftet næsehjulet, og flysel
skabet anmoder et lokalt værk
sted om at udføre arbejdet. 

Da flyet løftes, knækker 
donkraften og næsen på flyet 
rammer jorden, så flyet skal 
repareres for 300.000 kr. Ar
bejdet varer en måned. 

Selskabet holder værk
stedet ansvarlig dels for selve 
reparationsarbejdet, men og
så for de 700.000 kr. i driftstab, 
som selskabet har lidt ved at 
måtte leje et andet fly til over
pris til at flyve ruterne i Italien. 

I værkstedets almindelige 
forretningsbetingelser står 
der, at værkstedet dels kun er 
ansvarlig for fejl forårsaget 
ved grov uagtsomhed, dels at 
værkstedet ikke er ansvarlig 
forinddirekte tab, driftstab mv. 

I eksemplet blev standard
vilkårene overhovedet ikke 
nævnt overfor italienerne for
ud for arbejdet endsige uhel
det, og italienerne kendte hel
ler ikke vilkårene fra tidligere 
tilfælde eller via italienske 
værkstedsorganisationer eller 
lignende. 

Der kan derfor ikke blive ta
le om, at værkstedet kan und
sige sig sit ansvar. Det ender 
op med en kæmpe regning, 
og der er normalt ikke dækning 
under værkstedets ansvars
forsikring for driftstab, så 
værkstedet må selv betale. 

Selvom vilkårene var nævnt 
overfor piloten eller udleveret 
til ham, er det muligt, at italie
nerne som ovenfor nævnt ville 
kunne anfægte dem alligevel 
på baggrund af ensidighed 
eller fortolkningstvivl. 

Gælderværkstedets standard
vilkår, hvis flyet bliver be
skadiget, når det er til eftersyn? 
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Sorteper 
Et andet tænkt eksempel: En 
flyejer beder sit normale 
værksted om at reparere mo
toren på sin Citation. Værkste
det beder på grund af ar
bejdspres et andet værksted 
om at lave arbejdet. Motoren 
går i stykker på grund af for
kert tilspænding af en bolt. Re
parationen koster?00.000, og 
flyet står stille i 2 måneder. 

I forholdet mellem flyejeren 
og det første værksted er der 
aldrig nævnt noget om stan
dardvilkår, og værkstedet skal 
derfor også betale ejerens do
kumenterede driftstab. I for
holdet mellem værksted 1 og 
2 er der derimod ingen tvivl 
om, at standardvilkårene gæl
der - til fordel for værksted 2 -
så værkstedet, der end ikke 
har lavet arbejdet og kun har 
tjent et mindre beløb, ender 
op med sorteper - uden forsik
ringsdækning ... 

De fleste danske værkste
der benytter et sæt alminde
lige forretningsbetingelser ud
arbejdet af ADF, Autoriserede 
Danske Flyværksteder. 

Forsinkelse 

Et tredie eksempel: Et han
delsfirma køber en taxaflyv
ning fra Danmark til Tyskland 
og retur. Ved opstart iTyskland 
kan venstre motor ikke starte. 

Passagererne, der har valgt 
taxafly for at nå rettidigt hjem 
til en stor messe, bliver sure 
og vælger at flyve hjem med 
rutefly for i det mindste at nå 
en del af messen. 

Firmaet kræver refusion af 
rutebilletterne hos taxaflysel
skabet, der henviser til sine al
m i ndel ig e bestemmelser, 
hvori selskabet har ment at 

undtage ansvar for tekniske 
problemer. Firmaet stævner 
selskabet, og alle tænkelige 
anbringender gøres gælden
de for at få tilsidesat standard
bestemmelserne. Det påstås 
bl.a., at bestemmelserne stri
der imod luftfartsloven, at de 
ikke er vedtaget, at de er ensi
dige og bør tilsidesættes, at 
bestemmelserne skal fortolkes 
til fordel for firmaet etc. etc. 

Selskabet kan støtte ret på 
luftfartsloven og sine egne be
stemmelser, og resultatet af
hænger jo så bl.a. af, om be
stemmelserne er gode nok ... 

I Danmark har de førende 
taxaflyselskaber gennem Da
nish Airtaxi Association i fæl
lesskab nu fået udarbejdet 
nye generelle bestemmelser, 
DAAGB 95. Bestemmelserne 
sendes ud med ACA's, og 
kunderne skal skrive under 
på, at bestemmelserne ac
cepteres. Til gengæld er be
stemmelserne generelt rime
lige og i overensstemmelse 
med praksis. 

Op på bordet 

De standardvilkår, som de en
kelte virksomheder anvender, 
skal på bordet på et så tidligt 
tidspunkt som muligt. Virksom
hedens indtægtsgrundlag er 
som nævnt ofte baseret på 
disse vilkår, og vigtigheden af 
gode standardvilkår, der ken
des af kunderne, kan ikke over
vurderes. 

Det er yderligere en fordel, 
hvis der er tale om de samme 
vilkår inden for den samme 
branche, således som det gæl
der for bestemmelserne benyt
tet af værksteder tilknyttet ADF 
og for DAAGB 95, der bruges 
af taxaflyselskaberne i DAA. 

NYHED NYHED NYHED NYHED NYHED 
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B+I teori og D teori hos Center Air. 
Nye hold starter medio september 1995 

Speciale: US konverteringer 

Kontakt Jørgen Grønborg tlf.: 42 18 05 14 
Center Air tlf.: 46 19 08 07 

e:NTER ~~ Ground School 1/S 
Under forudsætning af SLV"s endelige godkendelse 

Havarier: 
Flyveulykken ved Klaksvik 
Havarikommissionen for civil Luftfart (HCL) har udsendt rap
port over flyveulykken ved Klaksvik den 16. december 1992, 
da det færøske landsstyres Bell 212 OY-HEA totalhavarerede 
og alle fem ombordværende omkom. 

Flyet havde tidligere på aftenen transporteret en hjerte
patient til sygehuset i Torshavn og var på vej tilbage til Klak
svik med den ledsagende læge og sygeplejerske. 

Vejrforholdene i havariområdet var præget af en kraftig 
snebyge med heraf følgende væsentlig reduceret sigtbar
hed. Alligevel fortsattes flyvningen bevidst ind gennem Bor
dyarvik på et tidspunkt, hvor ingen af piloterne havde ydre 
referencer, herunder visuel kontakt med Klaksvik. Det fremgår 
af cockpit voice recorderen, at fartøjschefens forslag/ønske 
om et pul/ up efter at radiohøjdemålerens audio var kommet 
på, blev afvist/underkendt af andenpiloten, der var flyve
tjenestens chefpilot. 

Sandsynligvis pga spatial desorientation hos fartøjsche
fen blev helikopteren bragt i en unusua/ attitude, hvorfra der 
pga manglende færdigheder, tid eller højde ikke blev foretaget 
opretning inden kollisionen med vandoverfladen. 

Havariundersøgelsen afslørede, at ingen af piloterne ved 
PFT inden for det sidste år havde udført den foreskrevne øvelse 
unusual attitudes. 

I øvrigt mener HCL, at ambulanceflyvningen burde være 
afsluttet efter landingen i Torshavn. Den efterfølgende flyv
ning tik Klaksvik var efter HCl..'.s opfattelse ikke forenelig med 
hensigten i den fastsatte definition for ambulanceflyvning (at 
redde menneskeliv eller menneskers fremtidige liv). 

SPARTACUS 

SPARTACUS FINANSIERER MOTORFLY, 
SVÆVEFLY, INSTRUMENTER OG TRANSPORTVOGN 

FÅ ET SKRÆDDERSYET TILBUD! 
Låneperiode op til 12 årl 

Altid konkurrencedygtig rente! 

Spartacus • landets tø rende finansieringsselskab • når det gælder lån til fly. 
Ring til os - og lad os få en snak om dine finansieringsmuligheder. 

KIRKETORVET. 7900 NYKØBING MORS. TLF. 97 72 5711 
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NAVNE 

Dødsfald: 

Flykonstruktøren 
Steve Wittman 

Steve Wittmann, der omkom 
ved en flyveulykke den 27. 
april, blev 91 år, men var 
stadig aktiv pilot - og noget af 
en legende. 

Han lærte at flyve i 1924, 
var "barnstormer'' og i mange 
år flyvepladschef i Oshkosh, 
Wisconsin, men er især kendt 
som racerpilot (han fløj sit sid
ste løb i 1989) og konstruktør 
af racerfly. 

Wittmann konstruerede og
så privatfly for Fairchild. De 
blev ikke sat i produktion, men 
han solgte fremstillingstrettig
hederne til bladfjederunder
stellet til Cessna og fik royal
ties herfor i mange år. 

Han var også pioner på 
hjemmebyggerområdet. Hans 
Tailwind, der fremkom i 1953, 
samme år som EAA blev op
rettet, var et af de første af den 
nye generation, man kunne 
købe tegninger til , og blev 
bygget i mange hundrede ek
semplarer. 

Fabrikant 
Gotfred Kirk 
Christiansen 

Gotfred Kirk Christiansen, der 
døde den 13. juli, fem dage 
efter sin 75-års fødselsdag, 
var ikke blot skaber af Lego 
koncernen . 

I 1962 anskaffede han et 
firmafly og anlagde en lille fly
veplads til det tæt ved fabrik
ken i Billund - den blev i løbet 
affå år Danmarks næststørste 
lufthavn. Det var også på hans 
initiativ - og takket være hans 
ovenud generøse donation -
at Danmarks Flyvemuseum 
blev placeret i Billund. 

Desværre nåede Gotfred 
Kirk Christiansen ikke person
ligt at overdrage sit første fly, 
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Aztec OY-FAV til museet. Men 
det står allerede i den store 
hal og minder om den mand, 
der fik Billund ind på flyvekor
tet. 

I 1973 fik han Luftfartspo
kalen. 

Direktør Erik 
Palsgaard 
Erik Palsgaard, der døde den 
22. juni, 74 år gammel, kom 
som nyuddannet styrmand til 
DDL i 1947 og fløj i tre år som 
navigatør. Han var derefter 
stationschef for SAS iTel Aviv, 
Bangkok og Baghdad til 1955, 
da han udnævntes til assiste
rende regionalchef for Mel
lemste Østen. 

I 1960 blev han regional 
salgschef for SAS i Danmark 
og i 1963 administrerende 
direktør for SAS Catering. I 
1971 flyttede han til SAS ho
vedkontor som marketingchef 
og viceadministrerende direk
tør, men allierede i 1973 forlod 
han luftfarten og blev admini
strerende direktør for Kastrup 
& Holmegaard Glasværker. 

Udnævnelser: 

Flyvematerielkommandoen: 

Teknisk chef 
Henrik Hornhaver 

Flyvematerielkommandoen 
har fået ny teknisk chef efter 
Jørgen Damkjær Nielen, der 
er afgået med pension. Det er 
Henrik Hornhaver, der er 51 

år og kommer fra Søværnet, 
hvor han startede i 1963 og 
bl.a. har sejlet med motortor
pedobåd. 1974-78 fulgte han 
flyteknisk linje på Forsvars
akademiet og kom derefter til 
Søværnets Materielkomman
do. 

Senere blev han tilknyttet 
Forsvarsministerens Rådgiv
nings- og Analysegruppe og 
gjort tjeneste i Forsvarskom
mandoen. I 1992 vendte han 
tilbage til Søværnets Materiel
kommando som chef først for 
Våbenvedligeholdelsesafde
lingen, derpå Projektudvik
lingssektionen og sidst Sy
stemplanlægni ngsafdeli n
gen. 

Adm.chef 
Henrik G. Hansen 

Oberst Henrik G. Hansen, der 
har fungeret som chef for 
Administrativ Sektor i Flyve
materielkommandoen siden I. 
oktober i fjor, da den hidtidige 
chef, oberst Mogens Johnsen 
blev fritaget for tjeneste pga 
sygdom, er nu udnævnt til 
chef. 

Han er 57 år og tidligere 
pilot (pilotnavn HAR). Han be
gyndte i Flyvevåbnet i 1957 
og var på flyveskole i Canada 
i 1957-58, men har også været 
på raketkursus (NIKE) i USA 
og har i flere omgange forret
tet tjeneste i udlandet. I 1991 
blev han chef for Kontrol- og 
Varslingsgruppen. 

I 1992 gennemgik han 
CSCE-kursus, og han har del
taget i adskilige CFE-inspek
tioner i de tidligereWAPA-lan
de. 

Atlantic Airways: 

Direktør 
Magni Arge 

Magni Arge, 35 år, tiltrådte 1. 
juni stillingen som administre
rende direktør for det færøske 
luftfarsselskab Atlantic Air
ways og fratrådte samtidig 
posten som formand for Færø
ernes Turistråd, som han hav
de beklædt siden maj 1993. 
Han er 35 år, har studeret 
statsvidenskab ved Århus uni
versitet og været EDB-for
handler og sportsreporter ved 
den færøske radio. 

Flyskolen: 

Forstander 
Bjørn Wichmand 

Bjørn Wichmand, den nye 
forstander for Skolen for Luft
fartsuddannelserne (,,Flysko
len") er 35 år og kaptajn i Fly
vevåbnet, hvor han begyndte 
i 1981 . Efter at have været fly
vemekaniker på F-104 i ESK 
723 gennemgik han officers
skolen 1986-88 og blev tek
nisk officer. 

Senere har han bl.a. været 
produktionschef på flyværk
stedet på FSN Værløse og her 
medvirket ved indførelsen af 
Cimber Datas EDB-styrede 
vedligeholdelsesystem (MIPS) 
på C-130 og Gulfstream. Hans 
sidste job i Flyvevåbnet var 
faggruppeleder mekanik på 
Flyvevåbnets Specialskole. 
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Al<tuelle fly: 

ATR 42-500 

hurtigere og mere komfortabel 

Af Hans Kofoed 

ATR42-500, det nyeste med
lem af ATR familien, fløj første 
gang den 16. september i fjor 
og er nu i tjeneste hos det ita
lienske regionale flyveselskab 
Air Dolomiti. 

Som et af de sidste trin i 
certificeringsprocessen fløj et 
fly mere end 1 O timer om da
gen, fem dage i træk for at be
vise typens driftssikkerhed 
under vidt varierende klimati
ske forhold, fra det hede Se
villa til det friske Aberdeen, og 
med starter og landinger på 
lufthavne, hvor der må anven
des særlige procedurer (Ply
mouth, Lugano). 

Flyet kom også til Sønder
borg, idet ATR havde tilrette
lagt ruteafprøvningen såle
des, at man i videst muligt om
fang besøgte ATR42/72 ope
ratører. Der var dog ikke tale 
om en egentlig præsentati
onstur - det var der slet ikke 
tid til. 

Flyet startede tidligt om 
morgenen fra Toulouse, fløj di
rekte til Sønderborg og efter 
et ophold på mindre end en 
time videre til Prag. Næste 
stop var Morlaix i Bretagne, 
og derfra gik turen til Nantes, 
så det blev ud på aftenen, før 
man var hjemme i Toulouse. 

Stærkere motorer 

ATR 42-500 har samme ydre 
dimensioner som sine forgæn
gere, men er tungere og har 
nye og stærkere motorer, PW 
127E med en startydelse på 

2.1B0 hk. 
PW 127, der fremstilles af 

Pratt & Whitney Canada, har 
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været anvendt på ATR72-210 
siden december 1992 (ATR 72 
er en forlænget udgave af ATR 
42). PW 127E, der er installeret 
i ATR 42-500, har startydelsen 
reduceretfra2.475 hk til 2.100 
hk, hvilket øger levetiden for 
"den varme del". Gangtiden 
mellem hovedeftersyn er 
7.000 timer, men da der er in
stalleret et system, der løben
de registrerer motorens para
metre, kan man også anvende 
on condition vedligeholdelse. 

Seksbladede propeller 

Det er let at skelne den nye 
version fra de tidligere, når 
den står på jorden - den har 
nemlig seksbladede propel
ler (de andre har firebladede) 
med "krumsabelformede" 
blade. I øvrigt er omdrejnings
tallet sat ned, hvilket bidrager 
til at mindske den i forvejen 
lave kabinestøj . 

De nye propeller fra Hamil
ton Standard er optimeret for 
lav støj under stigning og rejse 
og lav vibration. Det reduce
rede støjniveau er dog mest 
noget passagererne lægger 
mærke til - den udvendige støj 
er stort set uændret. 

Der er ny PEG (Propeller 
Electronic Control), der sørger 
for meget nøjagtig hastigheds
og fasekontrol af propellerne. 

Krop og vinger er tilpasset 
de nye operationelle vægte 
(dvs forstærket) , og der er nyt 
understel, nye hjul og nye 
bremser. 

Mindre kabinestøj 
Flere og flere turbopropfly 
leveres nu med .aktiv støj-

dæmpning", dvs højttalere, 
der udsender lyde, der neu
traliserer flystøjen . 

I ATR 42-500 foretrækker 
man at klare støjproblemet 
ved passive forholdsregler, fx 
akustisk behandling af struk
turen. De syv kropspanter ud 
for propelplanet er forsynet 
med "dæmpede" dynamiske 
vibrationsabsorbere, og i ka
binen har man fastgjort pane
ler og bagagehylder til struk
turen med særligt konstruere
de dæmpere, så man undgår 
overførsel af vibrationer. Loft
spanelerne er lavet af nye lyd
absorberende materialer og 
der er nye isolationsmåtter 
med optimeret tykkelse og af 
vandtæt materiale. 

Desuden er der foretaget 
en række modifikationer for at 
bekæmpe "snyltestøjen". Fx 
kom der en fløjtende lyd fra 
nogle luftventiler i bagkrop
pen under kabinepersonale
sædet. Den er blevet stærkt 
dæmpet ved en omkonstruk
tion af ventilerne og ved instal
lation af lyddæmpende mate
riale over dem. 

En summende støj fra air 
conditioning udstyrets blæse
re er blevet mindsket ved at 
installere lyddæmpere om
kring dem, og de hydrauliske 
pumpers hvinen er blevet ku
reret ved at montere et lyd
dæmpende skjold over dem. 

Større komfort 

De kraftigere motorer har gjort 
det muligt at øge kapaciteten 
på air conditioning anlægget. 
Køleevnen er forøget, og luft
strømmen i kabinen er 35% 
større end på -300. 

Kabinekomforten er egent
lig ikke flyfabrikantens ansvar, 
men operatørens, da den jo i 
alt væsentlig afhænger af, 
hvor mange sæder der prop
pes ind i flyet. I standard kon
figuration med 30 in. pitch 
tager ATR 42-500 som sine 
forgængere 48 passagerer. 

Men selv om de ikke harme
re benplads, har de 40% mere 
plads til håndbagage. Baga
gehylderne er to meter lange 
og har en samlet kapacitet på 
2,25 m3 , dvs 0,047 m3 pr. pas
sager. Det lyder ikke af meget, 
men er dog lige godt 47 liter. 

Noget for Cimber? 

For en mangeårig ATR-opera
tør som Cimber Air er den nye 
version naturligvis interessant, 
men selv om ATR's salgsdirek
tør var med i flyet, fik han ikke 
nogen ordrer med sig hjem. 

- Vi ser på mange fly, og 
ATR 42-500 er et af dem, var 
alt hvad Cimbers administre
rende direktør Jørgen Nielsen 
ville sige om den sag. 

Den nye version er hurti
gere og løfter mere end de fly, 
Cimber nu anvender, men 
passagerkapaciteten er (med 
uændret pitch) den samme. 

Og spørgsmålet er så, om 
Cimber har brug for fly, der 
kan flyve længere og hurtigere 
eller om man er bedre tjent 
med nogle, der kan tage nogle 
flere passagerer - eventuelt 
begge dele. 

Men det kan ATR-konsortiet 
også klare: ATR 72-200 tager 
72 passagerer, har samme 
rækkevidde som ATR 42-500 -
men er dog ikke helt så hurtig. 
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Nyt fra Glaser-Dirks 

DG-303, der afløser DG-300 i 
standardklassen, kom i luften 
i april 1994. Vingeprofilet er 
forbedret og glidetallet 2 
punkter større. For at holde 
fast i gode langsomflyvnings
egenskaber kan det udstyres 
med winglets. 

Der er fire udgaver: DG-
303, DG-303 ACRO, DG-303 
Club og DG-303 Club ACRO. 

DG-303 koster64.050 DM, 
hvortil skal lægges evt. wing
lets (2.440 DM) og øvrige op
tioner. 

DG-505 Orion, der fløj før
ste gang i december 1994, er 

udviklet fra DG-500 Trainer; 
stadig uden flaps, men med 
indtrækkeligt hovedhjul og 
vandtanke. Med tipforlænge
re har man mulighed for tre 
spændvidder: 17,2 meter 
kunstflyvning), 18,0 meter 
(skoleflyvning) og endelig 
20,0 meter med winglets , 
hvor den passer eksakt i den 
tosædede klasse. 

DG-500/22 - åben klasse 
tosædet med flaps og 22 me
ter spændvidde hedder nu 
DG-505/22, og kan købes i en 
DG-505/20 winglets udgave 
tilpasset 20 meter klassen. 

, Bliv 

DG-505 udgaver: Trainer, 
Orion, /20 winglets, /22 og M, 
der er en /22 med klapmotor 
på 60 hk. 

Billigst er DG-505 Trainer 
med 107.400 DM. Orion kos
ter 119.200 DM og DG-505/ 
20 WL 124.500 DM. 

DG-800S, der er den direk
te afløser af DG-600 i 15 me
ter klassen med tipforlængere 
til 18 meter. DG-800 og DG-
800B er motoriserede 18 me
ter fly, hvor B'erens motor for
bliver i kroppen ved start. Det 
er kun propel og køler, der 
svinges ud. 

HELIKOPTERPILOT 
Du har drømt om at blive helikopterpilot, måske har du endda talt med et par flyveskoler. 

Hør Hvordan J-1 visa (2 års opholds og arbejdstilladelse) kan hjælpe dig med at realisere din drøm. 
Som J-1 studerende hos Helicopter Adventures inc. vil du få 2 år til at gennemføre uddannelsen 

og opnå vigtig arbejdserfaring som erhvervspilot eller instruktør. 

Cå ikke glip af dette informationsmøde i Danmark ! 
Hør Camillus Byrne direktør for Helicopter Adventures Ine. fortælle om uddannelsen til 

helikopterpilot - hans skole har trænet hundrede af piloter. Du kan måske blive den næste. 

INFORMATIONSMØDE d. 12 oktober 1995 i Århus kl. 19.30 

Privat cert. til ATP 
FAA 141 godkendt 
Ingen forudbetaling 
J-1 1"7sa godkendt 

Helicopter 
Adventures 

Ine. 

81 John Glenn Drive 
Concord, CA, 94520 USA 
Tip. 510 686 2917 
Fax. 510 686 2986 
DK8618 94 84 

32 

Alle DG-800 leveres grund
læggende i 18 meter udgaver. 
Vil man have 15 meterogwing
lets, skal der lægges 6.400 DM 
oven i følgende priser: DG-
800S: 98 .900 DM, DG-800: 
138.000 DM og DG-800B: 
146.800 DM. 

Dansk forhandler: 
Lars Nordam-Ullitz, Sønder
hedevej 9, Bjergby, 9800 Hjør
ring. Tlf. 98 97 12 20, telefax 
98 97 14 40. 

DG-800 i luften med 
motoren i gang. 

Møder m.v. 

Flyveteknisk 
Selskab 
Mandag den 4. septem
ber kl. 1930 i Ingeniør
huset i København: Luft
fragt. Hvad - hvordan -
hvorledes. Foredrag af 
marketingchef Mogens 
Lindegaard, SAS Cargo. 

Søndag den 17. septem
ber kl. 10-17: Modelwork
shop i Danmarks Flyve
museum, Billund. 

Lørdag den 23. sep
tember kl. 1300: Besøg på 
besætte lsessamlingen, 
Vestre Skole, Fælledvej 3, 
Grindsted. Tilmelding til 
Søren Flensted, tlf. 75 34 
3447, senest 21, ~eptem· 
ber. 
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PFA rallyet 
Tekst og fotos: J.M.Gradldge 

Der blev sat flere rekorder på det engelske PFA rally på Cranfield. Over 1.800 fly besøgte stævne, og der var 
flere nye modeller end normalt. Og aldrig har det været så varmt - der blev målt 32 grader Celsius. 

Desværre var 1995-rallyet det sidste PFA Rally på Cranfield. Pladsen skal udbygges, og man har endnu 
ikke bekendtgjort, hvor det næste skal afholdes. 

Advanced Acro, konstrueret af Barry Smith som et billigt fly til 
aerobatics. Tog otte år at udvikle og fløj nylig for første gang. 
Det har en ombygget VW2100 motor, der giver en rejsehastig
hed på 210 km/t. 

Jean Klinks LMK Oryx er en Lancair-lignede tosæder, der blev 
præsenteret første gang på det franske RSA rally i Moulins i fjor. 
Den har en 160 hk Lycomlng 0-320 og optrækkeligt understel. 
Rejsehastigheden ved 75% er 335 km/t i 8.000 fod. Flyet er af 
komposit og vil blive solgt som byggesæt. 

Efterlysning Eskadrille 721 
Flyvevåbnets transporteska
drille fylder 70 år den 16. ok
tober 1996. 

I forbindelse hermed er jeg 
igang med at skrive et jubilæ
umshæfte og samler samtidig 
oplysninger og historier om es
kadrillen til en bog, som jeg for
venter udgivet i forbindelse 
med eskadrillens 75-års jubi
læum. 

Jeg efterlyser derfor tidli
gere ansatte i eskadrillen og 
andre, der har haft kontakt 
med eskadrillen og som vil bi
drage med anekdoter og be
retninger om eskadrillen og 
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dens personel fra den tid flye
ne fløj baglæns og isbjergene 
var meget højere end idag. 

Gamle private foto med til
knytning til eskadrillen har og
så stor interesse. 

Bent Jørgensen 
Ballerupvej 35 
3500 Værløse 
tlf. 42 48 52 33 

Samtidig vil jeg gøre op
mærksom på foreningen af 
tidligere ansatte i eskadrillen, 
Gammelmandsforeningen. 

Oplysninger om denne kan 
fås ved at skrive til 

Den seneste udgave af Europa haroptrækkeligt næsehjulsunder
stel i stedet for det oprindelige centralhjul og udriggere. Salget af 
byggesæt går strygende. 

SM-92 er et russisk "multi-purpose" STOL-fly i Beaver klassen, 
men en smule mindre. 265 hk M-14P stjernemotor. Spændvidde 
14,60 m, længde 9, 13 m. Max. startvægt 2.200 kg, max. betalende 
last 600 kg. Max. vandret hastighed 290 km/t. 

Gammelmandsforeningen 
Eskadrille 721 
Postbox 124, 3500 Værløse 

WESTWIND 

\== ~L - LJ 7 
WESTW/ND·includes 800 hours of total flighflime + MEI 

in the'1ij!_~r._nslijp prog~ for Scandlnaviao_grJI.Øllates. 
And continue to.the US ATP with a total of t,500 fflght hours! 

f\ 
Next classes start 6th Nove~ 995 and 8th January 1996. 

In Scandlnavia call: Guy W1t11ck1t11• • Pr-f..Uedvaj 68 • DK 2770 Kutrup 
Tel: Evanlng 1+-46) 3161 2731 - Day l+-46) 3316 7374 • Fax: l+-461 3316 6131 

\V/~'~\'1 \\?/NI~ Av,.1,,0" Ac.1tlu111y ~ 
701 'IN Occr Valley Road. Phocnrx, AZ 85011 USA - Tcl 00 1 602 582 3373 Fax 582 4396 
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OSCAR 
YANKEE 

Kommentarer 
til Oscar 
Yankee 
Beech 1900 OY-BVI er atter 
på dansk register efter at have 
været udlejet tilTjekko-Slova
kiet siden 1992 som OK-UEA. 

Flyet blev leveret til Dan
mark i 1989 som fabriksnyt. 

Bell LongRanger OY-HEV 
er fra 1992, ex N930H. Den 
ejes af Helicopter Aviation Ser
vices Corporation, USA og er 
indlejet til den 20. maj 1996. 

Cessna 1778 OY-OKC er 
ex N20373, bygget i 1977, og 
M20R OY-SVV er fra i år - det 
er en fabriksny Ovation. 

Boeing 727 OY-UPA, der 
opereres af Star Air for UPS, 
er fra 1967 og fløj oprindelig 
for TWA som N894TW. UPS 
købte flyet i 1982 og fik det 
omregistreret som N926UP. 

VentusOY-XSKerfra 1984, 
ex PH-747, LS3-a OY-XTM fra 
1978, ex SE-TTK. 

Tilgang 

OY- Type 

BVI Beech 1900C 
HEV Bell 206L-3 
OKC Cessna 1778 
sw Mooney M20R 
UPA Boeing 727-31C 
XSK SH Ventus bT 
XTM Rolladen LS3-a 

Slettet 

OY- Type 

CHA Metro li 
CHJ Dornier Do 228 
HBW Hughes 269C 

Ejerskifte 

OY- Type Rag.dato 

ARJ Cessna 414 24.7. 
BSV Cessna F 172M 7.7. 
CAW M.S. 8808 29.6. 
CRC Cessna 177RG 7.7. 
DSA Musketeer 10.7. 
ECU PA-28-140 20.3. 
ECV Piper J3C-65 23.5. 

XID Scheibe SF-25A 22.6. 
XJC PIK-20D 21 .7. 

Fabr. nr. Rag.dato Ejer 

UC-55 10.7. Sataircraft, Kastrup 
51612 26.6. Air Alpha Greenland, lllulissat 
17702663 5.7. Jørgen Weber, Stenstrup 
29-0047 19.7. Sun-Air, Billund 
19233 4.7. UPS/Star Air, Kastrup 
32 18.7. Martin Krogh Pedersen, Ikast + 
3147 17.7 . Michael Kristensen , Hjørring 

Dato Ejer Årsag 

11 .7. Bent Dall, Roskilde Udlejet til Spanien 
29.6. Vinther Aircr. Sales, Roskilde Solgt til Tyskland 
17,7. B. Bergqvist, Ringsted Solgt til Sverige 

Nuværende ejer Tidligere ejer 

Laurits Kr. Pedersen, Tim Tim Maskinfabrik 
lkaros Fly, Roskilde Flyudlejming, Roskilde 
Jørgen Læssøe, Gentofte+ Cph. Airtaxi, Roskilde 
lkaros Fly, Roskilde Flyudlejming, Roskilde 
Air Alpha, Odense Swift Air, Jægerspris 
Svend Jensen, Læsø Marius Pedersen, Løgstrup 
Lejbølle Vandforsyning, Jørgen Skov Nielsen, Sunds 
Tranekær 
Teddy Jensen, Billund Jon Friis Wandall, Rudkøbing 
Johs. Vestergaard. Viborg + N.J. Knudsen, Skals+ 

Selv om denne Agusta A 109 er p~ amerikansk register, er den faktisk dansk. Den ejes af Peter Bennedsen, Sdr. Felding og er her 
fotograferet af Knud Larsen i Roskilde. 
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FLY

KENDING 

Vil du vinde en flyvebog? 
Skriv løsningen på et almin
deligt stykke papir med angi
velse af billednummer og fly
type og send den til FLYV, Skt. 
Markus Alle 13.4, 1922 Frede
riksberg C, så den er fremme 
senest den 23. september -

1 

5 

9 

13 

og mærk venligst konvolutten 
F/ykending. 

Blandt de rettidigt indsend
te løsninger trækker vi lod om 
to præmier. For at vinde før
stepræmien skal indsenderen 
have identificeret alle 16 fly
typer korrekt, mens det for 
andenpræmien er tilstrække
ligt med 12 rigtige. 

Løsningen på opgaven 
bringes i nr. 10, vindernes 
navne i nr. 11 . 

2 

10 

14 

Opgaven i nr. 8: 
1. An-12 Cub 
2. Transall 
3. Lynx 
4. An-24/26 Coke/Curl 
5. Mi-24 Hind 
6. C-130 Hercules 
7. OH-5 Cayuse 

(Hughes 500) 
8. Gazelle 
9. Chinook 

10. An-26 Guri 
11. Fennec 
12. S-61 Sea King 

7 

11 

15 

13. Mi-14 Haze 
14. Mi-6 Hook 
15. Supporter 
16. Mi-2 Hoplite 

Vinderne af opgaven i nr. 7: 
Niels E. Sander, Ternevej 1, 
4340 Tølløse (Vingar for 
Norden. Nordens flygvapen i 
farg). 

Erik Moeslund, Finderupvej 
10, 8643 Ans (Berømte fly: F-
16). 

4 

12 

~ SKOLEN FOR LUFTFARTS UDDANNELSERNE 
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B+I og D aftenkursus starter i København 4. januar 1996 

D dagkursus starter i København og Billund 18. marts 1996 

Flyveinstrukør - kusus, København 9. oktober 1995 
AFIS/ Vejrobservatør - kursus, Billund 31. oktober 1995 

Flyveklarerer - kursus, København 1. november 1995 
FLT - kursus, København 29. januar 1996 

Ring eller skriv efter uddannelsesprogrammet 

Luftfartsskolen BLL: Ellehammers Alle 1, 7190 Billund, tlf. 75 33 23 88, telefax 75 33 29 01 
Luftfartsskolen CPH: Hermodsgade 28, 2200 København N, tlf. 31 81 75 66, telefax 31 81 71 87 
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MODEL
SIDEN Brødrene Thunderbolt 

Sætternissen, KGB eller hvem 
der nu havde en finger med i 
spillet, var desværre skyld i, 
at læserne i FLYVs julinummer 
blev snydt for et flot forside
billede af det amerikanske an
titank- og angrebsfly Fair
child-Republic-A-1 0Thunder
bolt 11, der henrykkede tilsku
erne ved Flyvestationsdagen 
på Vandel tidligere på forsom
meren. Men det er der denne 
gang, og på modelsiden her 
kan man se billeder af det 
robuste, særprægede kamp• 
fly i flere udgaver• som model. 

A-1 0 er blevet et yndet sam
lesæt, som modelbyggeme nu 
kan få under kniven i flere 
forskellige størrelser. 

Det er heldigvis også mu
ligt at bygge »navnebrode• 
ren« - Anden Verdenskrig le• 
gendariske Republic Thun
derbolt den Første. idet der i 
tidens løb også er udsendt en 
række forskellige fine og kor
rekt detaljerede plastic-sam
lesæt til dette fly. 

Så hvorfor ikke bygge dem 
begge to, således at man kan 
lave en rigtig familiesammen
føring i sin modelsamling? 

Vi tager alderspræsiden
ten først. Republics robuste 
enmotorede jager P-47Thun
derbolt er nok den største og 
tungeste, ensædede, enmo
torede, propeldrevne jager, 
som nogensinde er blevet 
bygget. Flyet er tegnet af den 

berømte flyingeniør Alexander 
Kartveli og fløj første gang den 
6. maj 1941. 

Republic P-47 gjorde hele 
verdenskrigen med på næ
sten alle fronter både som fly
vende tank-killer og som vel
bevæbnet, langtrækkende 
eskortefly. 

Der blev bygget over 15.000 
eksemplarer af Thunderbolt. 

Der er i tidens løb udsendt 
en lang række glimerende 
samlesæt til Republic-bas
sen, så den vil være nem at 
finde på hylderne i landets 
hobbyforretninger. 

I skala 1 :72 kan jeg anbe
fale Airfix-sættet, men der er 
også plastic-mæssige god
bidder i 1 :72 fra såvel Hase
gawa, Revell, Fujimi og Heller. 

I større skala• for eksempel 
1 :48 • er der herlige, gamle 
Thunderbolts i samlesæt fra 
for eksempel Monogram, og 
hvis man er til virkelige »los 

Republic P-47 i den omtalte »Razor-back« version. Modellen er 
fra Airfix i skala 1:72. 
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gigantos« så er det sikkert og
så muligt at finde Thunderbolt
samlesættet fra Revell i den 
helt store skala 1 :32, og det 
er virkelig også modelmæs
sigt en stor krabat! 

Thunderbolt findes både 
med den såkaldt »razorback« 
ryg • hvor cockpittet var byg
get med ind i kroppen, der li
gesom skød ryg og fulgte med 
kabinens form bagud. 

Men med det elegante 
»bubble-type« eller dråbefor
mede cockpit fik det store fly 
generelt noget mere elegante 
linier. 

Piloten fik også et meget 
bedre udsyn • og det var nu 
nok mest det, der talte. 

Republic P-47 byder mo
del- og versionsmæssigt på 
en masse forskellige bema-
1 i ngsm u I i ghede r. Man kan 
hente inspiration til en række 
af dem i for eksempel bogen 
»Flying Colours« af William 

Markedets flotteste model af 
Fairchild-Republic A-1 o i skala 
1 :48 er udsendt fra Tamiya. 
Men den er også netop udsendt 
af det amerikanske firma AMT/ 
ERTL i den samme skala! 

Green og Gordon Swanbo
rough - udsendt fra det engel
ske Tiger forlag - heri er der to 
sider medThunderbolt - farve
skemaer. Og i den specielle 
Aircam-håndbogsserie - nr. 2 
- bliver Republic-flyet gen
nemgået og beskrevet med 
en lang række bemalinger -
både de amerikanske fly, der 
skiftede meget mellem ca
mouflerede og metalfarvede 
udgaver, men også de mere 
»eksotiske« bemalinger, som 
for eksempel Thunderbolts i 
meksikanske, Formosa-kine
siske og franske farver. 

En herlig udfordring for de 
modelfolk, der kan lide at 
jonglere med penslerne. 

P-47 flyet havde for senere versioners vedkommende det 
såkaldte »dråbeformede« cockpit, som det kan ses her i denne 
udgave. Modellen er i skala 1: 72 og fra Hel/er. 
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Den moderne Thunderbolt A-10 er et ret stort fly - eksempel varmesøgende mis- dette navn anvendes ikke i 
Thunderbolt li er bygget af spændvidden er 17,53 meter, siler. Disse våben går ikke - pænt selskab. 
Fairchild fly-koncernen, som i så det er næsten på størrelse som man måske kunne tro - Der er glimrende læsestof 
1965 overtog » resternecc at med North American 8-25 direkte efter den hede udstød- og fremragende billeder af A-
Republic-fabrikken og derved Mitchell! ning, men mere efter det varme 10 i Osprey Aerospace-forla-
kom den tørste Thunderbolts Det er ikke noget hurtigt fly metal inde i selve motorerne. gets bog » A-1 0 Warthog - Su-
skaber også navnemæssigt - tophastigheden er blot 640 Det er iøvrigt General Electric preme in theTank-busting Ro-
med i kapløbet og blev senere kilometer i timen. Men det er TF-34 GE-100 turbo-fan, som le«. Bogen er spækket med 
kåret som vinder af konkurren- særdeles manøvredygtigt og hver yder over 4000 kilos tryk. billeder på de 128 sider af A-
cen om konstruktionen og le- kan bære et meget stort antal 1 0'eren i alle mulige vinkler og 
veringen af et »fra fødslen« forskellige typer antitank-

Modellerne 
afskygninger, og den kan 

bestemt, decideret anti-tank- våben, raketter og bomber - varmt anbefales. 
og angrebsfly, som det arne- op til godt 7,5 tons ialt op- Der er heldigvis udsendt en Flyvehistorisk og type-
rikanske flyvevåben udskrev hængt under krop og vinger! række forskellige samlesæt til sammenligningsmæssigt er 
i slutningen af 1960erne. Dets mest effektive våben A-1 o. Både fra Airfix, Hasega- det som sagt spændende at 

Både Fairchild- Republic og er den hurtigtskydende 30 wa og Monogram er der fine bygge begge »Brødrene Thun-
Northrop deltog, og det re- mm roterende maskinkanon, samlesæt i skala 1 :72, som derbolt«, altså både A-10 og 
sulterede nogle år efter i, at der er placeret i næsen og kan anbefales. Det flotteste P-47, så man kan have dem 
Northrop præsenterede A-9 som med en kadence på over sæt er udsendt af Tamiya i stående ved siden af hinanden 
flyet og Fairchild-Republic A- 4000 skud i minuttet har en skala 1 :48. Her er der virkelig i modelsamlingen. Selv om de 
10. Sidstnævnte vandt produk- utrolig gennemslagskraft. kræset for detaljerne! har samme efternavn, så er de 
tionskontrakten med USAF og Piloten sidder godt beskyt- Fra den amerikanske fabrik naturligvis temmelig forskelli-
altså blev det nye, deciderede tet et »titanium-badekarcc i det AMT, som nu importeres til ge, men de repræsenterer 
»close support« fly for det naturligvis godt pansrede Danmark af Firma H. Wittrock i begge hver tor sig specielle 

amerikanske flyvevåben. cockpit. I det hele taget har Haslev, er der også udsendt epoker inden for udvikling af 
Flyet har siden vist sig sær- Fairchild-Republics flyinstruk- en fin model i skala 1 :48 af »close support« maskinerne. 

deles effektivt i denne rolle, og tører gjort alt for at A-10 skal Thunderbolt 11, som mange nu 
det blev blandt andet anvendt være svar at gøre kål på tor kalder flyet for derved at dra- Tamiya har stillet denne flotte 

med godt udbytte under Op- fjenderne. Blandt andet bety- ge en følelsesladet sammen- oversigtstegning af Fairchild-

eration Desert Storm i ørken- der både vingernes placering ligning med det tidligere om- Republic A-10 til rådighed for 

krigen, hvor de amerikanske ret midt på kroppen foran mo- talte en-motorede Republic-fly. Flyvs læsere. Her afsløres 

A-10'er tog sig af et meget torerne samt højde- og de dob- Det amerikanske flyvevå- mange detaljer om det sær-

stort antal irakiske kampvog- belte siderorer helt bagest, at ben kalder nu selv uofficielt A- prægede anti-tank fly, der 

ne og anden militær udrust- de tilsammen skærme godt for 10-flyet for »Warthog« - det blandt andet gjorde god fyldest 

ning. motorerne for angreb fra for betyder »vortesvinetcc, men i »Operation Desert Storm«. 

U.S.A.f. fAIRCHILD REPUBLIC A•10A 3561hTFW 33JrdTFTSII Oevoo-MonlhanAFB. AN 
Palnt schtme RfllCU 11rfy 

• - • ... oductlon .-,. 
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Specification and Performance:. 
Max. cruise speed 190 KTAS at 9,000 ft 
Range 1, 130 NM at 9,000 ft 
Horsepower 280 MCP 
Engine Continental 1O-550-G 

Further information and demoffight, please 
contact Mooney Dealer, Niels Sund&erg, 
Sun-Air of Scandinavia AIS, 
Phone +45 75 33 16 11 • Fax +45 75 33 86 18 

a/s erik thestrup, slagelse 
aircraft insurance 

Slagelse Flyveplads . Gårdagervej 4 . Postboks 17 
DK-4200 Slagelse . Tel.: 58 50 30 60 . Fax: 58 50 05 04 

ALTERNATIVET til »DE ANDRE« 

SAS FLIGHT ACADEMV 
og 

SKOLEN FOR LUFTFARTSUDDANNELSERNE 

uddanner 

TRAFIKFL YVERE 
Ring eller skriv efter uddannelsesprogram med nærmere oplysninger 

om optagelsesbelingelser, uddannelsesforløb, priser etc. 

SLU 

hos: 

TRAFIKFLVVERSKOLEN/ 
DANISH AVIATION COLLEGE 

JAJ 
FLIGHT ACADEMY 

Lufthavnsvej 48, DK 4000 ROSKILDE 
Tel. +45 46 19 14 88 - Fax +45 46 19 13 12 

I anledning af min 50-års fødselsdag, vil det glæde mig at se 
forretningsforbindelser og fly-venner i FLYMØLLER's Værksted 
tirsdag den 26. sept. 95 fra kl . 14. 

ff. Møller Hansen, Haderslev Flyveplads 

l''--J I I\,..., I f\(>1tt111c1 Ily\ cn<lc oq t.u1l<.c1 p.1 I liHfl'r ...,J,·\ cI star tzilB1ll c11 111 

KØBES 
Håndbåren VHF-flyradio. King 
KX99, ICOM A3 eller lign. Skal have 
memory for mindst 5 faste frekven
ser. Kun COM. NAV ej nødvendig. 
Faldskærmsklubben Sønderborg, 
Lars Thomsen, tlf. 75 45 95 33. 

HANGAR-LEJE 
ROSKILDE, EKRK 

PAS GODT PÅ DIT FLY! 

Gat tilbyder 3 pladser vinter 95196. 
Husk at rampepladsprisen er 

40krJcfag. 
Vi tager kun 60 kr Jdag • mdendors/1 

CAT tel.: 46 19 11 14 

EFTERÅRSUDSALG! 
GARMIN GPS55 • Battery packs og ladestande • E.W. barografer• WIN 
747 760nav/200com håndradioer. Garanteret laveste priser. Endvidere 
den nye GPS90. Alt leveres fra lager. 
BACHMANN, International House, Bella Center, 
2300 København, Tlf. 32 47 33 32, Fax 32 47 33 35 

B+l-teori 
Vi starter aftenh_old,ultimo, aug~st 

i,~ - . .•.,Under.visning 2 x ·ugentlig . 
l<r. il4.SOO.-

Ring for tilmelding/yderligere oplysninger. 

Skolen for civil ' ® C 
Pilot Uddannelse Kone CAT 

-Teoriafdelingen 

Roskilde Lufthavn - 4000 Roskilde. Tlf.: 46 19 16 30 Fax: 46 19 13 15 

We'II train you ... 
like we train pilots 
for airlines and 
major helicopter 
operators 

Kawasaki recently chose Sierra Academy as the1r helleapter 
pilot tra1ning partner. Korean Air selected us to set up and oper
ate their ab 1nit10 pilot tra1ning center in the U.S. Fifty other air
lines and avIatIon operations from throughout the world have 
used our training services. 

We extend the same standards and career traIning environ
ment to you - and offer add1t1onaf support serv-
ices to help you , as an 1ndiv1dual, succeed as a -..::....,,_-=: 
professional. 

Let us prove our value to you. Phone, fax , or wrlte for 
FREE COLOR CATALOG detailing our services ,n your 
spec1f1c area of ,nterest - AIRPLANE PILOT or HELI
COPTER PILOT 

W e will Include 1nformat1on on Career Services/Job 
Placement Ass,stance, J-1 vIsas, College Degree 
options, Hous1ng, and Student Services. 

SIERRA ACADEMV 
DF AERONAUTICS 
CAPT JØRGEN ANDERSEN PHONE 
SCANDINAVIAN REPRESENTATIVE +45 4879 4525 
NELLERØDVEJ 22. DK-3200 HELSINGE FAX +45 4879 8722 

AIRLINE DISPATCHER AND AIRCRAFT MECHANIC COURSES ALSO AVAILABLE 

' 



Annoncører i dette nummer 

Avia Radio .. ..................... 2 
Codan ....... .. .................. .. 2 
North West Air Service .... 2 
lkaros Fly .......... .... ..... .. .... 2 
Forsvarets Erhvervsopl. .. 5 
KDA ... ......... ............ .... ... 19 
Spartacus ............... .. .. ... 29 
Center Air ...................... 29 
Helicopter Adventures .. 32 

Cykler 
til bil/båd/fly/camping 
Fra bærbar til køreklar på 
få sek. NEOBIKE lev. kompl. 
m. 3 gear, håndbremser, 
klokke, støtteben, pumpe 
og smart transporttaske m. 
skulderstrop. Vægt 12,2 kg. 
Mål foldet 70x28x55 cm. 
Tlf. 3139 0883 / 4020 0883 

Cessna 182 1975 
Velholdt, uden corroslon 

og damage history. 
Fuld King IFR. TT 2900, motor 
1398, prop. 472. Kr. 268.CXXJ,-. 

Tlf. 97 52 40 37 

Cessna 150 G 
Årg. 1967 sælges. Motor Continental 
0-200A. Rep. for ca. 60.000 i 1993. 
Meget velholdt, altid stået i hangar. 
Henv. tlf. 53 77 11 68 / 53 77 11 45. 
D. Jessen 

SE 25A MOTORFALKE 

i god stand, ny motor 
sælges. Evt. byttes med bil 

el. motorcykel. 
Tlf. 64 74 10 37 

SÆLGES 
Cessna 172 M årg. 1975. 
TT 3814. Motor 1286 
SMOH. Fuldt KING IFR/ 
AREA-NAV. lntercom. LOB 

gyldig til 10/95. 
Tlf. 98 11 73 91 

West Wind ... .. ...... .......... 33 
SLU ... ... ...... ........... ........ 35 
SAS Flight Academy ..... 38 
Skolen for Civil Pilot-
uddannelse ...... ........... .. 38 
RD Equipment ....... ...... .. 38 
SunAir .. ........ ...... .. .... .. .. . 38 
Beechcraft Scandinavia 39 
Flyveskolerne ................ 40 

PA-28-236 DAKOTA 
Fuld IFR og GPS, årg. I 980, 
velholdt • velflyvende, laster 

meget, flyver hurtigt, har en god 
økonomi. Hangar p.l. EKRK. 

Kontaktperson Boe. 
Tlf. 46 19 08 11 

Sælges 
1974 Cessna 172 M • Bør ses! 
785 TT since new. 
Kun$ 44.500,·. 
John Larsen, tlf. 0017079374820 
Info: John Møller, tlf. 40121873 

PA 28 el. CESSl\TA 172 

ønskes til leje for 
vinteren. 

Henv. Bel-Air 
Tlf. 64 89 16 12 

Gamle flyveblade / 
flyvetidsskrifter købes 
Gamle numre af FLYING og AOPA 
Pilot købes kontant. Enkelt 
eksemplarer, komplette årgange 
såvel som hele samlinger har 
interesse, også årgangene fra 1991 
fil 1970. Ring og fortæl hvad du har. 
Henvendelse: 
ESTEC INTERNATIONAL, DK-7190 
Billund, tlf. 7533 2597, fax 7533 
2589, Prv. (alten) 7535 3605 

flSWJO L 
OY-XKW (KW) scalgvs. 
tlenvendelse 

tll Stig Øye. 
3165 7258 / 4525 4311 

Beech 
Hawker 

Beechcraft 
Scandinavia A/S 

BeeGh 
Hawker 

11on1111a. Baron- King Air-Super King Alr-11Hchjtt-1900D AHMI- Hmer 800- Hawter 1000 
1990 Bonanza F33A, SIN CE-1496, King Sllvercrown, TT 1340 

1993 Bonanza A36, SIN E-2773, King Sllvercrown, TT 550 
1992 Baron 58, SIN TH-1669, King Sllvercrown, TT 985 

1988 King Air C90A, SIN W-1181, Collins, TT 2320 
1992 Super King Air B200, SIN BB-1416, Collins, TT 900 

1992 Super King Air 350, SIN FL·86, Collins, TT 1060 
1988 Beech)et 400, SIN RJ-14, Colllns, TT 2600 

1979 Hawker 700B, SIN 257062, Colllns, TT 7003 
1984 Hawker 800, SIN 258024, Colllns, TT 3386 

1992 Hawker 1000B, SIN 259026, Honeywell, TT 675 

Kontakt Martin Glamann for fulds specifikationer/ 

Solhøjgaardsvej 10 
Københavns Lufthavn Roskilde 
4000 Roskilde 

Telefon: 46 19 10 33 
Telefrue 4619 03 21 

Beechcrafl Scan<inavia NS er enefolhancller for Raytheon Aircralt Company i S1<andinavien 

FLYSALG 
Vi har altid mere end 60 fly på salgslisten. 

Ring for information. 
Vi tilbyder vurdering, besigtigelse, 

finansiering. 
Timer kan tilbydes ved indlejning. 

Aut. forhandler for: 
Partenavia og Aerospatiale 

Copenhagen Aviation Trading A/S 
Københavns Lufthavn, Roskilde 

Tel.: 46 19 11 14. Fax: 46 19 11 15 

0 

2-X§E.' Verksta'n Alleberg, 
också for motorflyget! 

Vi har modema verkstadsresurser och kunnig personal 
for alla typer av reparationer på segel- och latta motor
flygplan, antingen det galler plast, Ira, duk eller stålror. 

Verkstaden ar godkånd av Luftfartsverket, (RSC 231), 
for bl a storre reparationer och modifieringar på dukklådda, 
låtta motorflygplan, UL, experimentklassade flygplan 
samt segel- och motorsegelflygplan. 
Galler det reparation, omdukning eller ny finish. Old-timer 
eller moderat. Kontakta oss ! 

Segelflyget Ålleberg, Tlf: 00946-515-371 51 
Box 750, S-521 22 Falkoping, Fax.: 00946-515-371 58 
Sverige. 

Nøddetur til Endelave i oktober 
Do vore hasselbuske på Endelave i år bugner af nØdder, får vi, hvis vejrguderne 
ellers er med os, brug for mange hjælpere til at plukke nØdderne. Har du lyst 
til at hjælpe til, kan vi for din indsats tilbyde dig en trediedel af de af dig 
samlede nØdder. Du kan selvfølgelig ogsl'.J betale og bortføre alt, hvad du 
plukker. Sidst i oktober skal nØddeme sædvanligvis samles. 
Riv en dog ud af kalenderen og besøg Endelave. Flyvepladsen er 650 m 
lang og 25 m bred. Øen byder på en vidunderlig natur, og lækker mad fås 
på gæstgiveriet. 50 røde cykler til rl'.Jdighed for vore nyvende gæster. 
Ring og hør nærmere. Jens Ton, tlf. 9734 3233 
eller på Endelave 7568 9062. Gæstgiveriet tlf. 7568 9021 

Speclal-UngdomsreJseforslkrlng for USA PIiot-eiever 
JHASSURANCECONSULT • Tel.33155100 Fax33155131 

YOUR HELICOPTER LICENSE PPL(H) 
For 1.580.000* Pesetas OB TAI NED IN 
For lixed wing licenceholders: SUNNY SPA IN 
1 400 000' Pesetas I N 4 Vv'E EKS 

+ tax il applicable. + depending on ability . 
~ 

I IV C:: L U Q _E..'"'s : , 
• 40 hrs an R-22 ol which 10-hrs sofa. 
• UK CAA licence valid through"""o~u~t~thjieilwiiloiirlitdi. 
• Grounclschool instruction'& exams. 
• 4 weeks accomodation/can be split inta 2x2 weeks sessions. 
• Use o~ OmP.anyc a·r to & from accomodation. Bring your wifc or 

girlfriend she can hollday while you leårn' to fly helicopters. 
• We speåk english, german. dutch~ anish. 
• Course··is in engllsh~ri'ospanish is required. 

Tele/fax for info 00 346 6460665 
NORTHERN HELICOPTERS LEEDS UK: ALICANTE SPAIN: 
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Lær at flyve 
HER ER 
FLYVESKOLERNE 

De anvendte bogstaver betyder uddannelse til: 
A::privatflyver-certifikat B:trafikflyvercertifikat af III klasse. D:trafikflyver
certifikat af I klasse. l:instrumentbevis. IFR:instrumentflyvning. 
VFR:sigtflyvning. PFT :periodisk flyvetræning. TWIN=lomotors. 
INT:intemationalt. NAT.=nationalt. nat-VFR:tilladelse til at flyve i mørke. 
FLT :flyvetelefonistbevis.AB-INmO::fra begyndelsen og frem til trafikflyver -
certifikat på twin. INSTRUKTØR:flyveinstruktøruddannelse. OMSKQ. 
LING:typeomskoling 

HOVEDSTADSOMRÅDET 
AIR GATE APS 
lufthavnsvej 44, Roskilde l.J.Jtlhavn 
4000 Roskilde, Tll.461914 22 
Bornholms Lufthavn, Ronne 

Teooer~ 
6270 Tender, Tlf. 74 72 26 55 
Alle cert!Rkater, bannerslæb. 
Speåale: US konverteringer, teori 9 og 10. 
Teon: NNVHF / IVHF /FLT. Individuel Meori. 

ALLERØD FL YVESKOLE 
Allerød Flyveplads, 3450 Allerød 
Til.48177915, Fax48140148 

HELIKOPTER-sERVICE A/S 
Lufthavnsvej 32, 4000 Roskilde, tlf. 46 19 15 11 

A, B, AB-lnitio, Instruktør, Nat-VFR, omskoling 

jettleffl\opler, PFT • A,B 

AIS HEUFLIGHT DENMARK 
LufthavnsveJ 50 Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf. 46 19 00 11 

A og 8 skoling på helikopter, nal-VFR saml PFT på helikopter. 
omskoling tit Jethelikopter mel. jet lundamentalt, 51muleret l·lliening 
som inlegrerel del af I-program på helikopter. 

JYLLAND 
BILLUND AIR CENTER A/S 
Box 6, Lufthavnsvej43, 7190 Billund, Tlf. 7533 8907, 
Fax 75 35 39 66 

A, B, I, Twin, AB lnitio, Instruktør 
PFT, omskolinger, Teori A, NaUlnt-VHF 
US konvertennger 
Omskoling tit bannerslæblflyslæb 
Basic Aerobatic. Spocjale: Uddannelse til sofly 

KARLOG AIR A/S 
Sendetboi'g Lufthavn 
6400 Senderborg 
Tlf 74 42 22 85, fax 74 42 90 85 

8ilJnd, tlf. 75 35 41 85 
~Lllthavn, tlf.75160585 
Aarhus/Tirstrup, tff. 86 36 39 85 

A, B. I. Twin, Instruktør, Teon A, PFT og 

ooc 

A, I, Omskoling, PFT-A, I. Teon A, lnt/Nat. VHF. JET AIR FUGlfT ACADEMY 
Luhhavnsvej 60, Roskilde Luhhavn 
4000 Roskllde, Ul. 46 19 15 55 

typeuddannelser, lnL/Nat., VHF, Fl T, Morse, Konvertemger 

CENTER AIR ApS 
Hangarvej A4, Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tlf. 46 19 08 07, fax 46 19 08 37 
Ringsted Flyveplads 
Odense Lufthavn 
A,B,l,Twin, Instruktør. Kunsttlyvning, halehJUI, omskoling, PFT
A,8,I, Twin. NalJlnt.-VHF, FLT, morse. Teori: A 

COPENHAGEN AIRTAXI A/S 
Københavns Lufthavn Roskilde 
Lufthavnsvej 20, 4000 Roskilde 
Tif. 46191114, fax46191115 

A, B, I, Twin AB·INITIO, Instruktør, nat-VFR, Omskoling, PFT-A, 
8, I, Twin.Teori: A, B+I, D, NAT/INT-VHF, FLT-bevis. 
Lolland Falster Akport, 4970 Rødby 
nr. 53 90 62 37, fax 53 90 66 72 
A. omskoling, PFT-A. Teori: A. 

DELTA FLY 
Hangarvej E 12, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf. 46 19 07 07, 

A, B, I, Twin VFR/IFR, instruktør PFT, omskoling, Teori NNVHF/ 
IVHF. 

Fl YVETEORfSKOLEN 
lufthal'!lffllj 50 
4000 Roskilde 
Tif. 461916 60, Fax 461916 50 
Teori:NI, B/1, D. 
Desuden kurser i High Level Meteorology, Jet Engine 
Fundamentals, konvertemgskurser fra udenlandske certifikater, 
FLT kurser samt alle fonner lor forskelrige fagkurser tilrettelagt 
speciel! i hvert enkelt tilfælde. Afle kurser tilrettelægges stort set 
over hele landøt. 

fKAROS Fl Y ApS 
Hangarvej A 12, Roskide Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf. 46 1910 10, fax 46 19 05 15 
Teori: A, B/ I + D gennem Skolen for Civil Piloludd. (CPU) 
Sløle!PFT: A, B, I, D, twin, lurboprop, inslruktør, nat-VFR, 
omskolmg, Sfmuiator. bannerslæb. $peaate: US-konverte • r ~=~: Nat.1/nt. VHF og ~ -FLT gennem Skole~~ 

Fax 46 19 16 50 

Praktik: A, B, I, D, Twm, Instruktør, Turboprop/Jetskoling. Simulator, 
AB mil10 samt PFT 
Teori: A, BIi, D (koncessK>nshaver BIi og D: FTSJ 
Kommunikatioo: Nat. - VFH, lnt. VHF. FLT, 
l.!orsa, Simulalor 

SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
TIi. 46 19 16 30, fax 46 19 13 15 

Teon: NI, BIi, D. (konces510nshaver BIi og D:CAll 
Desuden kurser I High Level Meleorology, Jet Engme Fundamentals, 
Konvertenngskurser i flllb.m. udenlandske certifikater, Flyvetelefornst
beVJS kurser, BL 9 og 10 teon. Human faclOIS and !imitations, PFT
kurser samt ane former for fagkurser. Undervisning pnmært 
klasseundervisning. Enkeh hold og specialkurser oprettes etter behov. 

SKOLEN FOR LUFTFARTSUDDANNELSERNE (SLU) 
Hermodsgade 28, 2200 København N, 
lit. 31 81 75 66 
Ellehammers Alle, 2. sal 
7190 Billund, lit. 75 33 23 88 

Teori: BIi, D, FLT, flyveklarerer, flyveinstruktør• og konvertenngskurser. 
Andre lul1fartsuddannelser tillydes efter aftale ATS·, AFIS-og 
radarlwrser m.v. 
Terminer og betingelser som angivet i skolens undervisningsprogram. 

FYN 
BaAIR 

Odense Lufthavn 34, 5270 Odense N, tff 64 89 16 12 
Mobil 30 69 79 12 
Slu>leflyvning til A, B og I samt omskofing og PFT. 
Teori til A samt NAT!INT-VHF OfJ FLT. 

A/S HEUFLIGHT DENMARK 
Luflhavnsvej 35, Bilmd Lufthavn 
7190 BIUund, Uf. 75 33 89 11 

A og B skoling på helikopter, Nat-VFR samt PFT på helikopter, 
omskoling tit Jethelikopter IOCJ. Jet fundamentalt, Simuleret 
I-træning som integreret del af I-program på helikopter 

JET AIR FLIGHT ACADEMY 
Luflhavnsvej 35, Billund Lufthavn, 7190 BiMd 
Tif. 75 35 40 09, fax 75 35 40 49 

Praktik: A, B, I, D, Twin, Instruktør, Turboprop/Jetskoling 
Simulator, AB lnitio samt PFT Teori: A, Bil, D (koncessions
haver B/1 og D.FTS 
Kommunikation: NAT, ·VHF, lnt. VHF, FLT. Morse, Sllllulator 

NORTH FL YfNG A/S 
Aalborg a/d.: Aalborg Lufthavn, 
9400 Nr Sundby, Tit 98 17 38 11 
Århus afd .• Århus Lufthavn, 
8560 Konnd. TIi. 86 36 34 44 
A, B, I, Twm, PFT, nat-PFT, teori A, instruktor 
Turbo Prop Skoling 

SYGOSAIR 
Vamdrup Flyveplads, 6580 Vamdrup. 
Tlf. 75 58 34 02 

Skoling til A samt PFT til A, omskolilg alle enmotorede. 
Teon: A, NaL/lnt. VHF 

TRAINING CENTER WEST 
Karup Lufthavn, 7470 Karup 
Tif 97 10 12 66 
Staumng Lufthavn 
6900 Skjern, tlf. 97 36 92 06 
Sk!Ve Lufthavn 
Yiborg Flyveplads 

HemilYJF/yvefiads 
CENTER AIR 

~~ngW:haPFTvn, Rosengården, 52~0 Odense N, TIi. 65 95 44 44 

A. B. I, PFT til alle cert Twrn HIS! ,,._ 7i 
lnt at. - VHF FLTbevis·. t' kn. ruk • .,,,. eon:A,B+l, D. 

• • , 1-motors omskoloing ,....,__ ~ _, • + e ,s og praktisk 
~ = • ..,._ng på flere turbo og Jet typer. 
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GPS NYHED GPS 
GPS- Satellite 

Navigatwn 

Har alle G PS-45/95 faciliteterne. 
I samme størrelse som en mobilradio 

SALG . SERVICE . GARANTI 

AVIA RADIO A/s 
Hangar 141 
Copenhagen Airport 
DK-2791 Dragør 

Phone: 32 45 08 00 
Telex 31321 
Fax 32 45 73 75 ® 

IVI 
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©u@c{J[Q)i@~~[}!]O[}!]@ s ~0[1c{J@ 
GENERAL AVIAT/ON HUSH KITS BY: 

"QUIETFLIGHT" SYSTEM GOMOLZIG 

Kære flyejer 
Ønsker du støjen nedsat på dit fly, 

venligst kontakt os på telefon 97 96 53 22 eller 
fax 97 96 53 02 for pris ind. montering. 
North-West Air Service A/S er i dag 
eneforhandler af ovennævnte system 

med godkendte ST-er. 

North-West Air Service A/S 
Thisted Airport . DK-TT30, Hanstholm 
Tlf.: 97 96 53 22 . FAX: 97 96 53 02 

Flyforsikring 

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

~ aps 

FL YUDLEJNING 
AYF AA-1 IFR/GPS 
BSV C172 IFR 
RPJ C172 IFR 
BIU C172 IFR 
BRT PA28-181 IFR 
CJI PA28-181 IFR 
BLU PA28-181 IFR 
BEi C177RG IFR/GPS 
CRC C177RG IFR/GPS 
ENG PA32-SIX IFR 
ASJ BE95 IFR/fWIN 

Rabatordninger efter aftale. 

SKO LEFL YVNING 
A, B, I & Twin skoling samt PFT. 

Velkommen hos 
Danmarks stærke 
forsikringspartner. 

@dan 
Luftfartsafdelingen 

Gammel Kongevej 60 
I 790 København V. 

Tlf. : 31 21 21 21 

PR. TACHO 495,-
PR. TACH0 625,-
PR. TACH0 625,-
PR. TACHO 625,-
PR. TACH0 790,-
PR. TACH0 790,-
PR. TACH0 790,-
PR. TACHO 845,-
PR. TACH0 845,-
PR. TACHO 1.190,-
PR. AIRB. 1.600,-

Vi er specialister i konvertering af udenlandske certifikater. 
Kom eller ring og få tilrettelagt din uddannelse til en fornuftig pris. 

A-CERTIFIKA T 
Vi kan nu tilbyde en virkelig fordelagtig pris på A-certifikat: 
Cessna 172 - 999,Qi incl. 25% moms pr. bloktime 
Prisen er under forbdsætning af kontant afregning efter hver flyvning. 

Åbent alle dage mellem 08:00 & 19·00 

IKAROS FLY - ROSKILDE LUFTHAVN - 46 1910 10 
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Rubrikker 

Kort sagt 4 

I øvrigt 5 

Navne 31 

Oscar Yankee 34 

Flykending 35 

Modelsiden 

Redaktion: 
Sankt Markus Alle 13,4, 1922 Frederiksberg C 
Telefon 31 35 45 00, Telefrue 31 35 97 68 

Ansvarshavende redaktør: 
Hans Kofoed 

Abonnement og administration: 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Telefon 46 19 08 11, Telefrue 46 19 13 16 

Abonnementspris: 324 kr. pr.år. 

Administration vedr. medlemmer af 
Flyvevåbnets Soldaterforening: 
Frank Jeppesen, Dehnsvej 8, 4700 Næstved 
Telefon 53 72 17 28 

Annoncør: 
Jakob Tornv1g, Bredgade 27, 7160 Tømng 
Telefon 75 80 1 o 18, Telefrue 75 80 13 21 

Produktion: 
Slagelsetryk A/S, Rosengade 7C, 4200 Slagelse 
Telefon 53 53 00 11, Telefrue 58 50 01 63 

Distribueret oplag ifølge Dansk Oplagskontrol 

i perioden 1.7 93 til 30.6 94: 8.535 stk. 
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Artikler 

8 Lufttankning med danske F-16 

11 Flyvningens dag 

12 Wendell 2.00 

15 Fra Slotsholmen til Ellebjergvej 

16 Arnborg Åben 

19 Air BP Rally 

20 Fra Brasilien til Oshkosh - via Herning 

21 Syv Draken til USA 

22 A-prøven - set med en Allerød-elevs øjne 

25 ASC Spirit og Falcon 

26 Kunstflyvning med svævefly 

28 Northrop Grumma n B-2A Spirit (Paris '95) 

32 Stieglitz med rød-hvide kokarder 

Forsidefoto: Herover: 
Lufttankning indgår nu 
i Flyvevåbnets trænings
program. Se artiklen 
side 8. 

Den første F-18 Hornet til det finske 
flyvevåben, fotograferet under 
prøveflyvning på McDonnell Douglas 
fabrik i St. Louis. 
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KORT 
SAGT 

Endnu to 
MD-90 til SAS 
SAS, der i 1992 bestilte seks 
McDonnell Douglas MD-90, 
har afgivet ordre på yderligere 
to. Prisen for de otte fly er ca. 
2,3 mia. svenske kr. 

De første leveres i anden 
halvdel af 1996 og alle skal 
være leveret i løbet af første 
kvartal 1997. 

I SAS-versionen får MD-90 
plads til 143 passagerer, heraf 
op til 125 i EuroClass. Flyene 
skal indsættes på trafiktunge 
ruter i Europa, bl.a. til desti
nationer som Frankfurt, Lon
don og Paris samt mellem de 
nordiske hovedstæder. 

MD-90 har to IAE V2500 
motorer og et af de reneste, 
hvad udslip angår. Det er 
ifølge SAS det mest støjsvage 
større trafikfly, der er på mar
kedet. 

De første MD-90 blev lev
eret til Delta Airlines i februar i 
år, SAS bliver første europæ
iske operatør af typen. 

Flyveulykken 
ved Trundholm 
En Cessna F 172H (OY-EGL), 
der fløj rundflyvning fra Trund
holm, havarerede den 13. au
gust kort efter start. Piloten og 
de tre passagerer blev kvæs
tet. 

Søflyvepladser 
De miljømæssige hindringer 
for søflyveforbindelserne mel
lem København, Århus og 
Skagen er nu klaret. Miljøan
kenævnet afviste den 17. au
gust de århusianske søsports
klubbers klage over godken
delsen af søflyvepladsen i År
hus Bugt. Det tog kun nævnet 
20 dage at fastslå, at klubber
ne ikke var påtaleberettigede. 

Miljømyndighedene har al
lerede godkendt søflyveplad
serne Skagen og København 
(ved Middelgrunden). 

Godkendelsen gælder til 
2003 og er betinget af, at den 
udnyttes inden to år. 

En arbejdsgruppe med 
Frank Rundstrøm som primus 
motor er i fuld gang med de 
teknisk-operative forberedel
ser. Man regner med at flyve 
hele året, men da det er forret
nings rejsende, man satser 
på, bliver der næppe flyvnin
ger lørdag-søndag. 

Det var oprindelig tanken 
at anvende Twin Otter på pon
toner, men man agter nu at 
indsætte Grumman Mallard 
(med PT6turbinemotorer), der 
synes bedre egnet under is
forhold. 

Ruteflyvning 
fra Ringsted 
Starling Air, der har hjemsted 
på Ærø, begyndte i juli på 
rundflyvning fra Ringsted fly
veplads, ligesom man flyver 
rutetaxa mellem Ringsted og 
Ærø, normalt med to daglige 
afgange. 

• 

<:JY-F~V. en Va?s RV-4, bygget af trafikflyver Søren Ebdrup og 
ingeniør Henning Haslund, fløj første gang den 25. juni. Her 
fotograferet dagen før i Roskilde af Tavs Aas Mortensen. Data 
m.v. i nr. 311994 s. 9) 
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Nye typer til hjemmebygning 

På EAA Fly-in i Oshkosh i 
begyndelsen af august blev 

" Ron Wilson fra Ontario og 
Mitchell Cronig fra Ohio kå
ret som vindere i en Scratch
bu i Id Design Contest, der 
havde over 40 deltagere. 
Konkurrencen var sponseret 
af Aircraft Spruce & Special
ty, og de to vindere fik over
rakt gavekort til flymaterialer 
fra firmaetfor $10.000, så de 
kan bygge prototyper af 
deres konstruktioner. 

De to fly skal være klar til 
bedømmelse på næste års 
,,Oshkosh", og hvis de an
ses for salgbare, vil kons
truktørerne få yderligere 
$5.000, et trofæ og en mar
kedsføringsaftale med Air
craft Spruce. 

RonWilsons fly Acrolite er 
et ensædet biplan, der iføl
ge ophavsmanden er kon
strueret med henblik på at 

være let og billigt, nemt at 
fremstille og anvendeligt til 
kunstflyvning for begyndere 
(det er dimensioneret til 6G). 

Vingerne kan være af 
aluminium eller træ. I proto
typen skal der anvendes 
2024-T3 til bjælker, ribber 
og beklædning. Kroppen er 
af stålrør, beklædt med lær
red, motoren en Rotax 912 
på 80 hk. Flyet ventes at få 
en maximalhastighed på 
115 mph (185 km) og en rej
sehastighed på 98 mph 
(157 km/t). 

Mitchell Cronig siger om 
sin MC1 Comet, at han har 
ofret enkelthed for at få bed
re præstationer. Det tosæ
dede fly er helt af aluminium 
og har optrækkeligt under
stel. Motoren er på 125 hk, 
og flyet ventes at rejse med 
203 mph (343 km/t) i 8.000 
fod ved 75%. 

AIIJfT SUE VIOi 

Havari på Grønland 
Den 21 . februar 1947 nødlan
dede en Boeing B-29 Super
fortress på en tilfrosset sø i det 
nordvestlige Grønland, ca. 
300 km nordøst for Thule. 

Den 11 mand store besæt
ning blev reddet af en C-54 
fra USAF, som landede på 
isen og startede igen med ra
ketassistance, hvorimod der 
først et lille halvt hundrede år 
senere blev gjort forsøg på at 
bjerge flyet. 

En gruppe under ledelse af 
den tidligere Grumman test
pilot Darryll Greenamyer er
hvervede flyet og satte det i 
stand med henblik på at flyve 
det ud. 

Det nåede man ikke i 1994, 
og da man forsøgte det den 
21 . maj, udbrød der brand i 
flyet, der blev totalt ødelagt. 

Der er bevaret en halv snes 
B-29, men kun en er luftdygtig. 
Den indgår i Confederate Air 
Force, Texas. 

OKT. 95 
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Ved Kungliga Skånska Flygfflotiljs »flygdag« i Angelholm den 8. august vistes bl.a. det første 
seriebyggede eksemplar af JAS 39 Gripen - som det ses skarpt bevogtet. 

Nye MUK-ruter 
MUK Air åbnede den 4. sep
tembertre nye ruter fra Køben
havn, til Leipzig med 12 ugent
lige forbindelser, til Dresden 
med fem og til Palanga (i Li
tauen) med tre. 

Endvidere har ruten Kø
benhavn-Bremen fået yderli
gere tre ugentlige dobbelttu
re, således at den kommer op 
på 16 forbindelser om ugen. 

Reservation og salg sker 
hos alle IATA-agenter verden 
over. 

Det øgede udbud har nød
vendiggjort anskaffelse af 
flere fly, en Shorts 360 og en 
Jetstream 31. 

Flyverute 
til Skive 
Det ser ud til, at Skive allige
vel får sin flyverute til Køben
havn, selv om kommunalbe
styrelsen har afslået bekoste 
den nødvendige udvidelse af 
terminalbygningen. Økono
miudvalget har godkendt, at 
den nødvendige halve million 
kroner indskydes af private 
donatorer, og det skulle næp
pe være svært for byens er
hvervsråd at skaffe dette be
løb, skriver Skive Folkeblad. 

Ruten skal drives af Sun
Air, og med tre daglige afgan
ge og 9.000 passagerer skulle 
der blive balance i driften - i 
hvert fald for lufthavnen. 
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Chartertrafikken vokser 
- i Billund 
I første halvdel af 1994 tog 
395.387 på charterferie fra 
danske lufthavne. I samme 
tidsrum i år var tallet vokset til 
426.095, men fremgangen på 
ca. 30.000 ligger på Billund, 
idet trafikken fra Kastrup på 
det nærmeste er stagneret. 
Det skyldes i første række, at 
færre svenskere er fløjet på 
ferie fra Danmark - den stærke 
krone betyder altså, at Dan
mark går glip af en ikke ube
tydelig eksportindtægt. 

Kastrups andel i det totale 
chartermarked var i første 
halvdel af 1994 66% - i år 60%. 
Billunds andel er 31 % for 1994 
og 37% for 1995. 

Fem lande tiltrækker 80% 
af de charterrejsende. Dan
skernes favoritmål er fortsat 
Mallorca, Costa del Sol og De 
kanariske øer, siger marke
tingchef Morten Theil fra Fri
tidsrejser, der er en del af Star 
Tour koncernen med en mar
kedsandel på over 20%. 

Der var i første halvår af 
1995 151.435 charterrejsen
de til Spanien - det svarer til 
over 30% af totaltallet og ud
gør en stigning på 13% i for
hold til 1. halvår 1994. 

Grækenland er favoritland 
nr. 2 . Sidste år steg passager
tallet dertil med 42% og på 
årsbasis tog ca. 30% af de 
danske charterpassagerer til 
Grækenland. I år tog 100.317 

til Grækenland i første halvår. 
Årets "højdespringer" som 
rejsemål er uden tvivl Tyrkiet. 
Passagertalletforførste halvår 
1995 er 40.968, en fremgang 
på 48% i forhold til samme 
periode i fjor. 

På fjerdepladsen kommer 
Portugal med 21.480, ca. 
6.000 flere end i fjor, hvorimod 
Italien er næsten uændret, 
15.949 i år, 15.500 i fjor. Til 
gengæld var der i 1994 tale 
om næsten en fordobling i for
hold til året før. 

Fritidsrejser udbyder ca. 
30.000 rejser i vintersæso
nen, og takket være den stær
ke danske krone og lavere 
brændstofpriser er det blevet 
billigere for danskerne at ta
ge på vinterferie, siger Fritids
rejsers direktør Poul Erik 
Madsen. 

Fritidsrejser har udsendt 
branchens største katalog, 
228 sider, med 64 rejsemål i 
28 lande og med priser fra 
1.398 kr. (Gran Canaria) til 
21 .298 kr. (tre ugers rundrej
se på Sumatra). Der er indsat 
charterfly på nogle af de rej
semål, der hidtil er blevet be
tjent af rutefly. Fx har man nu 
to ugentlige afgange til Lon
don (Stansted) med Boeing 
737 fra Maersk Air. 

Udover Maersk Air har Fri
tid&rejser indgået charteraf
tale med Premiair. 

I øvrigt 
Sun-Air har åbnet en rute 
København-Skien med to 
daglige afgange alle hver
dage. 

Kaptajn Hasse Wind døde 
den 24, juli, 75 år gammel. 
Med 78 luftsejre var han nr. 
2 på ranglisten over finske 
jagerflyveresser. 

Direktør Anker Pallesen af
gik ved døden den 7. august, 
79 år gammel. Han var i sine 
yngre dage ivrig privatflyver 
og gjorde et stort organisa
torisk arbejde for flyvningen, 
bl. a. som medlem af Motor
flyverådet. 

Airbus A319, en forkortet 
udgave af A320 beregnet til 
124 passagerer, fløj første 
gang den 25. august. Airbus 
har bestiling på 81 - og på 
905 af hele 320-familien. 

Estonian Air har indsat 
Boeing 737-500 på ruten 
Tallinn-København, indrettet 
til 109 passagerer, så der er 
virkelig god plads på Busi
ness Class. Der er fire ugent
lige forbindelser. 

Haderslev har fået ny fly
vepladsleder. 1 . juli tiltrådte 
Niels Richard Hansen, 28 år, 
B-certifikat, tidligere sergent 
i Søværnet. 

SAS åbnede den 5. sep
tember en rute København
New Delhi non stop, tre gan
ge om ugen, med Boeing 
767. Billigste returbillet kos
ter 5.900 kr. 

Sir Peter Wykeham, der 
som wing commander lede
de luftangrebet på Gestapo
hoved kvarteret i Århus i 
1944, er afgået ved døden. 
Han gjorde strålende karrie
re og sluttede som chef for 
Royal Air Force. 

KLM City Hopperhar bestilt 
fire Fokker 70 til levering i ja
nuar, februar, marts og juni 
1996. De indrettes til 80 pas
sagerer og afløserfire Fokker · 
F.28, der har været i drift si
den 1978. 

Boeing planlægger at leve
re 210 fly i 1996, 10% færre 
end i år. 
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Natmålsøgningsudstyr 
Kollsman har fået bestilling på 44 sæt natslgteudstyr til AH-
1 Super Cobra kamphelikoptere fra U.S. Marine Corps, og 
der er tegnet option på yderligere 100 sæt. Ordren har en 
værdi på $36,2 mio. og skal effektueres mellem juli 1996 og 
juli 1997. 

Kollsman begyndte at leveres systemet i 1993. Det kom
binerer forward-looking infrared, laser dsignation, laser range 
tinding, automatic boresighting og videoptager og gør det 
muligt for helikopteren at stedbestemme, identificere og 
ødelægge mål om natten og ved begrænset sigt eller 
ugunstige vejrforhold. 

Flagdag 
hver dag 
Det skal være lidt festligt at 
besøge Københavns Lutt
havn,og med til at festligheder 
her til lands hører som bekendt 
flagning med Dannebrog. 

Derfor er det blevet beslut
tet at flage hver dag i Køben
havns Lufthavn, skriver luft
havnens personaleblad CPH 
Bladet. 

Fra Valdemarsdagen (den 
15. juni), hvor Dannebrog som 
bekendt faldt fra himlen ned, 
flages der alle dage på flag
stængerne i Udenrigs- og In
denrigsgården. 

De særlige flagdage mar
keres ved at man på dem og
så hejser Dannebrog på flag
stangen uden for kontorbyg
ningen på Flyvervej 11, hvor 
man de øvrige dage flager 
med lufthavnens eget flag. 
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Center 
Mobilium 
Direktør Jørgen Kring, Center 
Mobilium, har sagt sin stilling 
op og bosat sig i Frankrig. 

Direktør Børge Kousholt, 
der er formand for Center Mo
bilium Fondet, siger, at det var 
med stor beklagelse, besty
relsen modtog Jørgen Krings 
opsigelse. Han har som dag
lig leder af centret ydet en 
stærk indsats for at få de tre 
museer (Flyvemuseet, Bil
museet og Falckmuseet) samt 
Konference- og uddannelses
centeret til at fungere som en 
samlet helhed, og det er lykke
des at nå dette mål. 

Indtil en ny leder er tiltrådt, 
varetager direktør Kousholt 
den daglige ledelse af Center 
Mobilium. 

Cimber og SAS samarbejde 

Der bliver tilsyneladende ikke 
,,norske tilstande" med paral
lelflyvning af de samme ruter 
og priskrig, når den indenrig
ske lufttrafik gives fri med ud
gangen af denne måned. Det 
ser ud til, at de tre Danair-part
nere hver beholder de ruter, 
de hidtil har befløjet. 

I store træk. Der indledes 
nemlig fra 29. oktober et be
mærkelsesværdigt samarbej
de mellem Cimber og SAS. 
SAS skærer 25 ugentlige for
bindelser væk på ruterne til 
Karup, Ålborg og Århus og an
vender den ledige kapacitet 
på andre ruter. Til gengæld 
rykker Cimber ind med ikke 
færre end 100 ugentlige af
gange på de tre nævnte ruter, 
hvorved der næsten bliver 
timedrift. 

Der bliver 50 afgange på 
Karup-ruten, 32 på Ålborg og 

Godt halvårs
resultat 
1995 er begyndt godt for SAS. 
Omsætningen i første halvår 
var 17 .140 mio. sv. kr. (MSEK), 
resultatetførskat 1.036 MSEK. 
De tilsvarende tal for 1994 er 
16.562 MSEK og 617 MSEK. 

Pilotkonflikten i foråret, der 
omfattede tre strejkedage og 
en med lockout, anslås at ha
ve kostet 300 MSEK, dels di
rekte tab af indtægter, dels ek
straordinære udgifter som føl
ge af konflikten. 

18 på Århus, alle med ATR42 
til 46 passagerer. Dertil kom
mer stamruten Sønderborg
København med 68 ugentlige 
afgange. 

Cimber regner ikke med at 
anskaffe nyt materiel til de nye 
ruter. Man klarer Sønderborg 
ruten med et enkelt fly og får 
det til Sverige udlejede retur 
(lejeren er gået konkurs). 

Bemærk, at Cimber flyver 
ikke for SAS. De to selskaber 
opererer ruterne for egen reg
ning og risiko og under egen 
identitet, men en fuldprisbe
talende passager vil frit kun
ne vælge at anvende sin bil
let hos enten Cimber eller 
SAS. 

Der forventes en lille stig
ning i billetpriserne på de om
talte ruter, men der forelå ikke 
noget konkret ved redaktio
nens slutning. 

Tegn et logo 
I 1997 afholdes i FAI regi 
World Air Games i Tyrkiet, en 
"flyveolympiade" omfattende 
alle former for flyvesport med 
balloner, motorfly, svævefly, 
dragefly, modelfly, faldskær
me om.m. 

FAI" har udskrevet en kon
kurrence om et logo forWorld 
Air Games med en formidabel 
første præmie, en flyverejse til 
legene for to personer med en 
uges ophold. Anden præmie 
er $200, tredje præmie $100, 

Forslag må være FAI i hæn
de senest 1 . februar 1996. Til
meldingsblanket og nærme
re oplysninger hos KDA, tlf. 46 
19 08 11. 

Den danske Mooney-forhandler Sun-Air har hjemtaget et 
eksemplar af den nyeste model, M20R Ovation. 
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Hiller igen 
Produktionen af Hiller UH-
12E3 helikopteren er blevet 
genoptaget. 

Manden bag det nye fore
tagende er søn af Stanley Hil
ler, der for et halvt hundrede 
år siden begyndte at bygge 
helikoptere, men afhændede 
sin fabrik i begyndelsen af 
1960'erne. Siden har rettighe
derne skiftet ejer flere gange, 
og der har været et par tilløb 
til at genoptage produktionen 
af Model 12, der frem til 1965 
blev bygget i over 2.000 ek
semplarer. 

Hiller junior har udover ret
tighederne også erhvervet et 
større parti komponenter, men 
kritiske dele som rotorblade 
og nav er nyfremstillet. 

Hiller, der forventer at byg
ge tre helikoptere om måne
den, har også købt rettighe
derne til Soloys Allison turbi
nemotor-konvertering af UH-
12 og (af Bell 47). 

Sikorsky S-92 
11992 præsenterede Sikorsky 
et projekt til en mellemtunghe
likopter, der meget apropos 
betegnedes S-92. men først nu 
har man besluttet at lade 
projektet komme videre end til 
tegnebrættet - eller compute
ren, må det vel hedde i dag. 

Sikorsky har fået en japansk 
partner, Mitsubishi Heavy In
dustries, til S-92, der vil blive 
fremstillet i to versioner, en 22-
sædet militær og en 19-sædet 
civil. 

Motorerne forventes at bli
ve to "vækstudgaver" af Gen
eral Electric CT7 (T700 i mili
tærvarianten). 

S-92, der må betragtes som 
en afløser for S-61, vil få en tom
vægt på 6. 720 kg og en max. 
startvægt med indvendig last 
på 10.900 kg. I sling kan der 
medføres en udvendig last på 
op til 4.540 kg. Maximalhastig
heden bliver 285 km/t (155 
knob), rejsehastigheden 260 
krn/t (140 knob). Rækkevidden 
for den civile udgave bliver 945 
km/t (510 nm) og 890 km (480 
nm) for den lidt tungere militæ
re. 
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En lastbil med en mock-up af 
kabinen til den nye Cessna Ci
tation Bravo gæstede i al stil
færdighed Roskilde sidst i juni. 
Citation Bravo, der fløj første 
gang den 19. april i år, har to 
PW530A jetmotorer og skal 
afløse Citation li. Leverancer
ne begynder i juni næste år. 

Flere 727 
med Tay 
United Parcel Service, ver
dens største pakkedistributør, 
har besluttet at installere Rolls
Royce Tay motorer i yderligere 
syv Boeing 727-1 00 fragtfly. 
Det koster ca. $1 O mio. pr. fly 
og skal udføres af Dee Ho
ward i San Antonio, Texas. 

Rolls-Royce Tay 651 på 
15.400 Ibs. trykkraft er allere
de installeret i 44 af UPS 
,,Quiet Freighters". Ombyg
ningen af de syv fly betyder, 
at hele selskabets flåde lever 
op til Stage 3 støjreglerne i 
december 1996, tre år før det 
bliver obligatorisk. 

Flyveprøver foretaget af 
UPS viser, at med Tay redu
ceres det støjramte område 
med 70% i forhold til den tid
ligere motorinstallation og 
støjniveau ligger 12,4 decibel 
under grænseværdien. Des
uden bliver brændstofforbru
get på en typisk mission 18% 
mindre. 

UPS anvender også Rolls
Royce motorer (af typen 
RB211-535E4) i sine Boeing 
757 fragtfly, hvoraf der er lev
eret 18 af de 35 bestilte. 

Rundt om jorden 
Rockwell B-1 har sat ny hastighedsrekord for flyvning rundt 
om jorden (med lufttankning) i vægtklassen 330.000 -
440.000 Ibs. 

Fire fly fra 9th Bomb Sqdn. startede fra Dyess AFB i 
Texas. Et landede undervejs i Lajes på Azorerne, et på 
Langley AFB iVirginia, men de to sidste fortsatte til Dyess 
AFB. De brugte 36 timer 13 min. 36 sekunder og fløj 
36.716,3 km. 

~ 
~ ns 
E 
C 

"' i:, 
C. 

t2 
Lige til at gå til 

Industri & Sø 
Borupvang 4 
2750 Ballerup 
44 68 33 11 

7 



Lufttankning med danske F-16 
Tekst og fotos: Jan Jørgensen 

Selvom F-16 er leveret med indbygget modtage
anordning for optankning i luften som standard, 
er lufttankning noget forholdsvis nyt for det dan
ske flyvevåben. 

Det danske luftrum har ikke en størrelse, der 
nødvendiggør denne disciplin, men med den sti
gende sandsynlighed for, at også danske F-16 
bliver sendt på internationale opgaver, har træ
ning i lufttankning fået stor betydning. Ek
sempelvis kræver FN flyvninger med NATO 
kampfly over ex-Jugoslavien flere lufttankninger 
pr. mission. 

F-16 er ikke den første type i 
Flyvevåbnets historie, som er 
udstyrettil lufttankning. Det var 
den klassiske F-84GThunderjet 
helt tilbage i 1950'erne, men 
de danske fly anvendte aldrig 
udstyret. Også F-1 00 Super 
Sabre blev leveret med luft
tankningsudstyr, men det blev 
kun brugt ved færgeflyvningen 
og derefter demonteret i forbin
delse med det førstkommen
de større eftersyn. 

Træning med USAF 
Flyvevåbnet råder ikke selv 
over tankfly, men som led i 
NATO samarbejdet har dan
ske F-16 mulighed for at træne 
lufttankning med amerikanske 
KC-10 eller KC-135 tankfly. 
Flyvevåbnet betaler USAF for 
denne træning, og Deres ud
sendte freelancer havde for 
nylig lejlighed til at følge et 

amerikansk tankfly på træning 
med danske F-16 over Mid
tjylland. 

Flyet, som var af typen 
Boeing KC-135R Stratotanker, 
tilhørte 100th Air Refuelling 
Wing og er normalt baseret på 
RAF Mildenhall i England. Da 
enheden udstillede et af sine 
fly ved Flyvevåbnets Åbent 
Hus arrangement på Karup, 
benyttede Flyvertaktisk Kom
mando (FTK) sig af lejlig
heden og "hyrede" flyet med 
besætning til to dages luft
tankning umiddelbart efter 
Åbent Hus. 

Deres udsendte mødte som 
aftalt op i Stationsflighten på 
Flyvestation Karup tidligt 
mandag morgen for at være 
med til briefing før missionen. 
FTK havde heldigvis ordnet 
det nødvendige papirarbejde 
med vanlig effektivitet, så alle 
formalia forløbe problemfrit. 

Captain Janet Grunfe/der i cockpittet på »Quid 06». 

Glose-up af piloten i E-189 fra ESK 723 på Alborg. 

Jeg blev straks budt vel
kommen af den fire "mand" 
store besætning, som bestod 
af lnstructor Pilot kaptajn Jeff 
Crow, pilot kaptajn Janet 
Grunfelder, navigatør kaptajn 
Daniel McCarthy og Boom 
Ooperator sergent Kevin 
Beccard . Sidstnævnte be
tegnes også "The Boomer", 
fordi han er ansvarlig for at 
styre tankflyets bom ned i 
studsen på det fly, som skal 
modtage brændstof. 

Navigatør McCarthy for
klarer, at vi skal flyve et 5-6 
timers /eft race track pattern 
nordvest for Karup i Flight Le
vel 200, hvilket vil sige, at vi 
efter start vil flyve venstre om 
i en aflang lukket bane (på ca. 

20 x 80 km) i 20.000 fods høj
de. Her skal vi ligge og cirkle 
rundt det meste af dagen og 
levere brændstof til danske F-
16. 

Da der er tale om træning, 
vil hver F-16 kun modtage 
1.500-2.000 pund brændstof, 
svarende til ca. en halv times 
ekstra flyvetid. En KC-135R 
kan totalt medtage 203.288 
pund brændstof (ca. 92 tons). 
Hvor stor en del heraf, der kan 
afleveres til andre fly, er natur
ligvis afhængigt af hvor meget 
tankflyet selv skal bruge, men 
for eksempel kan KC-135'eren 
aflevere 150.000 pund brænd
stof og stadig have nok til selv 
at flyve omkring 2.000 km. 
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To F-16 lined up på tankflyets højre side afventer deres tur til at få brændstof. 

40 år gammelt fly flystole for at komme ind i selve atmosfæren indeholder ilt nok tomatisk kompenserer for gir-
Det er svært at tro det, men kabinen. til mine lunger. Jeg vælger at momentet med sideroret ved 
vores tankfly er næsten 40 år Efter at øjnene har vænnet tro ham. mere end 1500 RPM forskel 
gammelt og faktisk ældre end sig til halvmørket kommer så Derefter spænder jeg mig på motorernes omdrejninger. 
samtlige besætningsmedlem- den helt store overraskelse. fast i stolen mellem de to piloter Med flyets store motorkraft 
mer. Det blev oprindelig byg- Den næsten 30 meter lange i cockpittet og er klar til start. (totalt 88.000 pund trykkraft) 
get som en KC-135A i 1957, kabine er gabende tom og kun vil det være næsten umuligt 
men er senere opdateret til forsynet med to små vinduer i 

In thrust we trust 
at kompensere manuelt, hvis 

KC-135R standard med helt hver side! en af motorerne falder ud un-
nye Snecma/General Electric Jeg ved ikke, hvad jeg Samtidig med at motorerne der start. 
CFM-56 turbofan motorer. havde ventet mig, men her startes, gennemgår de to Vel i luften stiger vi mod 
Herved har flyet fået 25% findes kun lidt redningsudstyr, piloter den lange checkliste for FL200, mens Jeff Crow nu 
bedre brændstoføkonomi og enkelte klapsæder langs væg- diverse systemer, og heldigvis sidder og fløjter gamle Elvis 
er blevet 96% mindre støjende. gene og nogle iltbeholdere er alt OK. Janet Grunfelder har melodier og Janet Grunfelder 

Stratotankerens lighed med bagest i kabinen. Forklaringen "fået lov" til at taxie ud til noterer positioner for vores 
det velkendte civile Boeing 707 er, at flyets enorme mængde startbanen, og hun koncen- checkpoints med sort tusch på 
passagerfly er ikke helt til- brændstof findes i tanke under trerer sig meget for at ma- cockpittets venstre siderude! 
fældig, da begge fly havde gulvet og i vingerne. nøvrere det store fly sikkert ad Mindre end 15 minutter 
samme prototype, Boeing Navigatør McCarthy for- Karups smalle rullebaner. efter take-off er vi fremme i det 
Model 367-80 som fløj første tæller begejstret, at det store Korrekt linet op på bane tildelte område nordvest for 
gang den 15. juli 1954. Men i tomme lastrum kan bruges til 27L overtager Jeff Crow styr- Karup og begynder at flyve 
modsætning til hvad mange mange former for adspredelse ingen og fører langsomt de fire left race track pattern med en 
tror, er tankeren ikke udviklet under lange flyvninger, som for gashåndtag fremad, mens hastighed af 320 knob. 
fra passagerflyet, idet KC-135 eksempel at spil le Fresbee! han mumler In thrust we trust Vores kaldesignal er Ouid 
fløj mere end to år før Boeing BoomerBeccard giver mig (frit oversat "lad motorkraften 06 og navigatør McCarthy 
707. Totalt har USAF fået leve- en kort sikkerhedsbriefing, være med os") og slipper melder ud over radioen, at 
ret ikke mindre end 724 KC- som mest koncentrerer sig om bremserne. The fuel station is open and 
135 tankfly. en lille iltflaske med maske jeg Det næsten 150 tons tunge customers are welcome (tan-

Opstigning i flyet foregår får udleveret og altid skal bære fly springer ikke ligefrem i lut- ken er åben og kunder er 
ved at man klatrer op ad en på mig i flyet. Hvis vi skulle ten, men accelererer støt og velkomne). 
lodret stige gennem en luge miste trykket i kabinen vil der roligt ca. 2.000 meter hen ad 
under cockpittets venstre side. være ilt nok til 1 O minutter i den banen og løfter sig derefter 
Mærkeligt for så stort et fly lille flaske. ganske langsomt. Hvis en af 3.400 liter i minuttet 

virker cockpittet temmelig Beccard forsikrer mig om, motorerne skulle tabe kraft Jeg går nu med Boomer 

trangt, og man må sno sig at vi i mellemtiden vil være under starten, er KC-135R ud- Beccard ned bag i flyet, hvor 

rundt om instrumentborde og dykket ned i en højde, hvor styret med et system, som au- hans arbejdsplads befinder 
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E-198 fra ESK 730 på Skrydstrup nærmer sig forsigtigt bommen for at få kontakt. 

sig under kabinegulvet. Her 
ligger han på maven på en 
briks med en speciel støtte til 
hagen for ikke at få ondt i 
nakken. 

Foran sig har han en lille 
konsol med styregrejer og 
instrumenter til at manøvrere 
bommen og kontrollere 
brændstof overførslen. Han 
kan se ud gennem et lille 
vindue i bunden af flyet, som 
er placeret umiddelbart foran 
punktet hvor bommen sidder 
fast. Hans synsfelt er skråt 
nedad/bagud, og ved hjælp af 
spejle bliver det faktisk rimelig 
stort. 

Beccard forklarer, at man 
manøvrerer bommen med en 
joystick, som styrer to små 
finner, såkaldte ruddevators, 
der er placeret på bommen. I 
forhold til flyets længdeakse 
kan bommen bevæges 12.5 
grader opad (til fastlåst posi
tion), 50 grader nedad og 30 
grader til højre eller venstre. 
Bommens længde er ca. 5 me
ter, men den kan forlænges til 
næsten dobbelt længde ved at 
lade et indre rør glide ud. 

Det fly, som skal modtage 
brændstof, manøvrerer sig for
sigtigt ind under og bagved 
tankflyet, hvor det skal holde 
sig indenfor en imaginær kas
se i luftrummet, således at de 
to fly bevæger sig som et. Det 
er bomoperatørens opgave at 
styre bommen ned i en mod
tagestuds, der på F-16 er pla
ceret midt på flyets ryg. Når der 
er etableret kontakt overføres 
brændstoffet med 3.400 liter i 
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minuttet, en hastighed der ville 
fylde tanken på en normal 
personbil på mindre end et 
sekund! 

En kugleventil i bommen 
stopper automatisk overfør
slen af brændstof, når kontak
ten mellem de to fly brydes. 

Fantastisk udsigt 

Jeg lægger mig til rette på en 
briks ved siden af Beccard, 
og ved at læne mig lidt ind 
over hans skulder kan jeg se 
ud gennem det lille vindue 
foran konsollen. 

Vejret er næsten skyfrit og 
nedenunder åbenbares det 
smukkeste syn af Nissum 
Bredning med landskaber i 
sommerfarver og klart blåt 
vand ind i mellem. 

Udsigten er intet mindre 
end fantastisk, og forvent
ningerne er store ved be
vidstheden om, at udsigten vil 
blive endnu mere fantastisk, 
når F-16 flyene dukker op. 

Vi kommer ikke til at vente 
længe, for kort efter melder 
navigatør McCarthy, at han 
har de første "kunder" på 
radaren. McCarthy informerer 
om afstanden til den første F-
16 .... three miles out .... two 
miles .... one mile .... approach-
ing halt a mile .... he's yours, 
boom. 

Beccard begynder nu at 
signalere til F-16 piloten ved 
hjælp af et antal farvede lys 
på undersiden af tankflyet. De 
fortæller piloten, om han skal 
manøvrere sit fly længere 

frem/tilbage, op/ned eller til 
højre/venstre og benyttes for 
at holde radiokommunika
tionen på et minimum (luft
tankning kan faktisk foregå 
under fuldstændig radio
tavshed, om nødvendigt). 

Lydløst nærmer F-16 flyet 
sig og er lidt efter så tæt på, at 
man kan se to piloter sidde og 
vinke i cockpittet på ET-612. 

Beccard holder bommen 
lidt ud til siden, mens ET-612 
glider helt ind under os, og da 
positionen er korrekt, svinger 
han bommen tilbage ind over 
ryggen på F-16 flyet. 

Dette er den mest kritiske 
fase under lufttankning, for 
selv den mindste smule tur
bulens eller manøvrering med 
et af flyene kan resultere i 
kollision. Flyene er så tæt på 
hinanden, at det er svært at 
forstå hvordan det overhov
edet kan lade sig gøre. Selv 
med vidvinkelobjektiv fylder F-
16 hele søgeren på kameraet! 

Man kan næsten se F-16 
piloten direkte ind i øjnene, og 
det er tydeligt, at han må kon
centrere sig meget for at holde 
positionen , mens Beccard 
rutineret styrer bommen ned i 
den lille studs og brænd
stofpumperne begynder at 
larme. Efter et par minutter af• 
brydes kontakten, og bom
men svinges hurtigt op til van
dret position for at give ET-612 
plads til at manøvrere væk. For 
træningens skyld kommer det 
samme fly tilbage et par gan
ge efter hinanden og gentager 
proceduren. 

De næste "kunder" er klar 
med det samme, og der op
står ligefrem kø af tørstige F-
16. Efterhånden som de viser 
sig, lines de op på højre side 
af KC-135'eren, hvor de ven
ter på, at det bliver deres tur til 
at glide ind bag tankflyet og 
modtage brændstof. Efter 
optankning glider de over på 
KC-135'erens venstre side for 
at vente på deres kolleger, 
eller forsvinder med det sam
me. 

Rekord 

Sådan fortsætter det i timevis, 
mens Deres udsendte free
lancer glemmer alt om tid og 
sted og fotograferer, så kame
raet gløder. Ca. hvert tiende 
minut foretager tankflyet et 
180 graders venstre sving 
med op til 45 grader hældning 
for at holde sig inden for vores 
tildelte race track. Forbløf
fende nok lader det ikke til at 
genere F-16 flyene alt for 
meget, og selvom en F-16 er 
ved at tanke, følger den tro
fast KC-135'eren rundt i sving
et og opretholder kontakten. 

Efter at have fløjet ca. fem 
timers left race track pattern 
og have set Nissum Bredning 
passere under os et uendeligt 
antal gange er brændstoffet 
ved at slippe op. Selvom der 
bliver ved med at komme 
"kunder" og man hører F-16 
piloternes Oh no, please don 't 
go! over radioen, bliver Quid 
06 nødt til at dykke ned mod 
Karup for en hurtig landing • 
og en kold øl. 

Beccard har lavet 112 kon
takter den dag og ser faktisk 
temmelig udmattet ud. Mc
Carthy fortæller, at dette tal er 
rekord for en KC-135 Boomer 
på samme mission og måske 
lidt i overkanten af, hvad der 
er forsvarligt. 

Han siger også, at hele be
sætningen er meget impo
nerede over, hvor professio
nelle de danske F-16 piloter 
er. I betragtning af, at mange 
af piloterne ikke har prøvet 
lufttankning tidligere, blev de 
fleste kontakter gennemført 
forbløffende hurtigt og sikkert. 

• 
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Flyvningens dag 
Fotos: Knud Larsen 

Ultimate 10-200, canadisk-konstrueret biplan til kunstflyvning, bygget af Poul 
M0nsberg, Slangerup. Første flyvning 13. juli. 

Sikken voldsom trængsel .. . SAS' MDB1 OY-K/H vakte enorm interesse 
- det er sjældent, at folk har lejlighed til at komme så tæt på et trafikfly. 

svenske Gunilla 
stod oven på 
vingen af en 
Stearman PT-17, 
mens den lavede 
kunstflyvning. 
Men det prøvede 
Lisbeth Seemann 
fra Roskilde 
flyveklub også! 

Søndag den 27. august var der »Flyvningens Dag« 
I Rask/Ide, og trods det blæsende og kolde vejr var 
der godt med tilskuere. Eller mAske derfor- det var 
I hvert fald ikke vejr til at tage til stranden. 
Det varet langt og afvekslende program, som arran
gørerne kan være stolte af. ForhAbent/lg stod det 
økonomiske resultat mAI med anstrengelserne, sA 
de fllr lyst til at fortsætte med succesen næste lir. 
Men sA vi/ vi gerne have lidt bedre vejr- eller flere 
steder, hvor der serveres kaffe og andre varme 
drikke! 

F/yveskoleme havde stort besøg på deres stande. 

Luftvæmsgruppen viste et batteri med Hawk luftvæmsmissiler
F/yvevåbnet er andet end flyvemaskiner! 

Dansk Veteranflysamling deltog med eksemplarer af samtlige KZ 
typer. Her den eneste bevarede KZ X. 

En meget ung 
flyveenthusiast 
og Søværnets 

Lynx 
helikopter. 

Anden Verdenskrig 
repræsenteredes 
afen P-51D 
Mustang i det 
svenske 
F/ygvapnets farver 
, .. ~,,, l<RIIA«I. 



Det har længe været kendt i UL-kredse, at 
der på Bornholm arbejdedes på at etablere 
en produktion af ultralette fly, men meget lidt 
konkret var sivet ud om flyet. 
Primus motor i projektet Jens Wende/1 havde 
nemlig valgt at holde igen med oplysninger, 
indtil han havde noget at vise frem. 

Tekst: Hans Kofoed 
Fotos: Erik Thorsen 
Tegning: Carsten Jørgensen 

Det havde han den 9. august, 
da prototypen tilWendell 2.00 
foretog en vellykket prøveflyv
ning i Bornholms Lufthavn (tid
ligere Rønne) i overværelse af 
en talrig tilskuerskare. 

JensWendell var nemlig så 
sikker på både vejret og sit 
produkt, at han flere dage i for
vejen havde inviteret pressen 
til at overvære "fødselen", og 
der havde været fin forhånds
omtale i de bornholmske mas
semedier. 

Og det var en ægteførste
flyvning, ikke en "official first 
flight", som amerikanerne ofte 
praktiserer det med et fly, der 
i al diskretion har fløjet i forve
jen. 

Tidsplanen holdt dog ikke. 
I indbydelsen stod der, at flyv
ningen ville finde sted kl. 
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1000, men flyet skulle først la
ve nogle rulleprøver med sted
se voksende hastighed, så 
klokken blev fakt isk halv 
elleve, før Jens Wendell, der 
selv var testpilot, gik i luften 
med det. 

Jomfruflyvningen forløb fint, 
men Wendell undlod de tradi
tionelle testpilotbravader om at 
det var verdens bedste fly etc. 
Da en journalist spurgte om, 
hvordan flyet var at flyve, 
svarede han blot: 

- Jeg skal først lære det at 
kende. 

Den nøgterne bornholmer 
sagde (uopfordret) i en sam
tale med Flyv flere dage sene
re, at han aldrig havde været 
så nervøs som før jomfruflyv
ningen med det nye fly. 

Køb aktier! 

JensWendell, der er 48 år, har 
en fortid som entreprenør, men 
er nu fuldtids flyfabrikant. Han 

Danskkonstrueret UL-fly: 

Wendell 2.00 
Bornholmsk fabrik vil bygge et fly om ugen 

Der læggges an til den første landing. 

har haft privatflyvercertifikat i 
ca. 25 år og har fløjet UL i godt 
fem. 

Udviklingsarbejdet har stå
et på i næsten syv år og har 
kostet 7 mio. kr. Heraf har Jens 
Wendell selv bidraget med 
halvdelen, mens resten er ydet 
i form af tilskud, bl.a. fra EU. 

Og nu er han i gang med 
at skaffe en driftskapital på 
seks mio. kr. ved at udbyde 
aktier i Wendell Aircraft Pro
duction. Han indskyder selv 
de to og regner med, at Born
holms Erhvervsfond, der tidli
gere har støttet projektet, vil 
indskyde 1 mio. kr. De sidste 
tre mio. sælges på "det åbne 
marked", og det ordner man 
selv uden brug af pengeinsti
tut - interesserede kan ringe 
til 56 96 54 06. 

Kompositstruktur 

De tider er forbi , da UL-kon
struktørerne hentede inspira
tion hos Ellehammer og hans 
samtidige. Jens Wendells kon
struktion er et elegant strøm
linjeformet fly, højvinget (men 
uden stræbere) og med udsyn 
som i et jetfly - motoren sidder 
bag cockpittet og har skub
bende, trebladet propel. 

Der er plads til to personer 
ved siden af hinanden. 

Struktu ren er opbygget 
som en sandwich konstrukti
on, bestående af et lag glas
væv, der er 0, 1 mm tykt, på 
hver side af et 3 mm tyk kærne 
af honeycomb. Der anvendes 
fibre af glas, kulstof og aramid 
(Kevlar), der leveres i form af 
uendelig lange parallelle fibre 
eller som væv. Fibrene er for
imprægneret og kommer fra 
England og Belgien i dyb
frossen tilstand (- 18° C.) . 

Når de enkelte komponen
ter skal "støbes", tøs fiberma
terialet først op og lægges i 
en form, som derefter sættes 
under vakuum og opvarmes 
til 100° C. 

Jens Wende/1. 
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Tykt vingeprofil 

De fleste UL-fly har tynde vin
ger. Ikke Wendell 2.00, hvor 
vingen er 27 cm tyk. Profilet 
er NACA63-418, men civilin
geniør Helge Petersen har 
modificeret profilets forkant for 
at forbedre stallegenskaber
ne. 

Vingen har en bjælke og fi
re formgivende ribber (af 
skummateriale), men det er 
skallen, som giver vingen 
styrke. Der er store flaps, men 
for at gøre flyet så enkelt som 
muligt er de ikke forbundet 
med krængerorene. 

Halefladerne er rene skal
konstruktioner, uden bjælker 
og ribber. De er ikke forsynet 
med massebalance eller aero
dynamisk afbalanceret - det 
skønner man ikke er nødven
digt. 

Halebommen er et sand
wichrø r af honeycomb og kul
fiber. 

Understellet er fast og af 
næsehjulstypen. Understels
benene er på prototypen af 
stålrør, men det er en nødløs
ning. Flyet havde oprindelig 
understelsben af komposit, 
fremstillet af færdige rør, men 
det holdt kun til en tiendedel 
af hvad der stod i fabrikantens 
datablad, fortæller Jens Wen
dell. 

- Det ender nok med, at vi 
går tilbage til kompositrør, 
men så laver vi det selv! 

Rotax motor 

Standardmotor i WAP 2.00 er 
den tocylindrede Rotax 503 
på 50 hk. Den trækker en tre
bladet GSC propel med stil
bare blade (på jorden). Pro
peldiameteren er 137 cm, 
stigningen 97 cm. 

Benzintanken rummer30 li
ter, det størst tilladte for UL
fly. 

Klar til produktion 

Wendell har allerede opbyg
get et produktionsapparat. I 
Hasle råder man over lokaler 
på 1.300 m2, og prototypen er 
bygget på serieværktøjer, og 
da prøveprogrammet ikke er 
nær så omfattende som for 
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"rigtige" fly, regner man med 
at kunne levere det første se
riefly i 4. kvartal af 1995. 

- Men det afhænger natur
ligvis af, hvordan prøverne 
går, siger Jens Wendell. 

UL-fly skal ikke typegod
kendes af luftfartsmyndig
hederne. Der skal foreligge en 
flyvetilladelse fra DULFU, og 
den har Wendell allerede til 
prototypen, UL nr. 9-189 (el-

Et kig ned i cockpittet. 

lers måtte han ikke have fløjet 
med den). 

For serieflyenes vedkom
mende udstedes der for hvert 
enkelt en fabrikanterklæring, 
hvori det bekræftes, at flyet 
svarer til den specifikation, 
der dannede grundlag for den 
udstedte flyvetilladelse - og 
det vil som hovedregel være 
kunden, ikke fabrikanten, der 
står for indflyvningen. 

WAP 2.00 ULTRALIGHT 

CJD 9508 

Introduktionspris 
135.000 kr. 

Wendell tilbyder sit UL-fly i tre 
udførelser: 

Færdigbygget koster det 
135.000 kr. ab fabrik. Flyet er 
malet og udstyret med stan
dard motor (Rotax 503), pro
pel og instrumentering, bestå
ende af højdemåler, fartmåler, 
kuglelibelle, kompas, dobbelt 
cylindertermometer, dobbelt 
udstødstermometer, omdrej
ningstæller, timetæller og 
benzinmåler. 

Samlesættil 110.000 kr. ab 
fabrik. Indeholderdelvis sam
lede skaller, motor, propel og 
instrumenter som det færdig
byggede fly samt de nødven
dige materialer til færdigsam
ling og maling samt et lille sæt 
hjælpematerialer og hjælpe
værktøj . 

Byggesæt til 75.000 kr. ab 
fabrik. Indeholder alle form
støbte kompositdele samt hjul 
og styresystemer, men ikke 
motor, propel, instrumenter, 
maling, hjælpematerialer og 
hjælpeværktøj. Er nok især af 
interesse for de, der vil have 
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et fly, der afviger fra standard
modellen, fx med en anden 
motor. 

De her nævnte priser er 
introduktionspriser, der forud
sætter, at køberne videregiver 

Jens Wende/1 tanker op. 
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I luften - på dagens 
anden flyning. 

erfaringer i forbindelse med 
flyvning, samling og bygning 
af flyet tilWendell Aircraft Pro
d uction og er villige til at 
medvirke ved udvikling og for
bedring af flyet. 

Hvor hurtig? 
Den opmærksomme læser vil 
sikkert have studset over, at 
der i hosstående specifikation 
ikke indeholder præstationer. 
Det skyldes, at Jens Wendell 
ikke vil love, hvad han ikke kan 
holde. 

Men han siger dog, at han 
regner med en max. rejseha
stighed på 160 km/t - ,,men 
det kan godt være, at den 
bliver 140". Rækkevidden an
slår han til 300 km og tophøj
den til 4.500 fod. Højere må 
UL-fly ikke flyve, og om WAP 
2.00 rent faktisk kan gå højere 
op, er derfor uden interesse. 

For at det skal løbe rundt 
økonomisk, skal der bygges 
45 fly om året - altså ca. et om 
ugen. Men tallet skulle gerne 

Taxiprøve med forhjulet frit. 

højere op - der er hårdt brug 
for flere arbejdspladser på 
Bornholm! 

Wendell WAP 2.00 
(50 hk Rotax 503) 

Spændvidde ..... .. 11,66 m 
Længde ... .. .. .. ....... 6,38 m 
Højde .. ................. . 2,81 m 
Vingeareal ........... 17,5 m2 

Tornvægt ............... 21 0 kg 
Fuldvægt ....... .. ..... 400 kg 
Belastning ......... +4G/-2G 

Wende/1 Aircraft Produc
tion , Sva/højvej 13, 3790 
Hasle. Tlf. 56 96 54 06, fax 56 
9646 74. 

WAP 2.00, omgivet af interesserede tilskuere. 
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Fra Slotsholmen 
til Ellebjergvej 
Af Thorbjørn Ancker 

Luftfartstilsynets normkontor 
har pr. i. juni fået ny chef, den 
hidtidige chef for 5. kontor i 
Trafikministeriet, BirgitWillum
sen. 

Kontoret styrer SLV's norm
arbejde, ligesom man er an
svarlig for fortolkning af Luft
fartsloven og tilhørende be
stemmelser. Det varetager 
desuden udstedelse af licen
ser til danske luftfartsforeta
gender samt security. Endelig 
koordinerer kontoret sagsbe
handlingen i forbindelse med 
Luftfartstilsynets engagement 
i havarisager og indsamler 
data vedrørende flyvesikker
hed. 

Birgit Willumsen, der er 58 
år, har været 34 år i statens 
tjeneste og beskæftiget sig 
med luftfart i Trafikministeriet 
de seneste 20 år. Siden 1. april 
1977 har hun været den an
svarlige embedsmand for 
dansk luftfartspolitik. 

Fra monopoler 
til fri konkurrence 

- Jeg startede som chef for 
Trafikministeriets 5. kontor i 
1977. Det var på det tids
punkt, da amerikanerne for 
første gang lancerede tanker
ne om liberalisering af luftrum
met. Indtil da var der globalt 
et ganske restriktivt system 
med monopolstillinger for de 
nationale luftfartsselskaber. 
Det gjaldt også i Skandinavi
en, hvor SAS stort set havde 
monopol på al lufttrafik. De 
amerikanske tanker smittede 
af i Europa, og inden for det 
daværende EF tog man så fat 
på de første liberaliseringstil
tag i slutningen af ?O'erne og 
starten af B0'erne. 

Første bølge resulterede i 
liberaliseringen af nogle regio
nale ruter i Europa. For Dan
marks vedkommende var det 
første resultat Maersk Airs 1 
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direkte rute Billund-London. 
Derefter kom de egentlige luft
fartspakker - og det var faktisk 
bemærkelsesværdigt, at jo 
større skridt vi tog, jo hurtigere 
gik det. 

Med den 3. luftfartspakke, 
der jo som bekendt trådte i 
kraft pr. 1.januar 1993 og med 
den fuldstændige liberalise
ring af indenrigstrafikken efter 
1. oktober 1995 har vi skabt 
mulighederne for fri markeds
adgang og fri prisfastsættel
se, d.v.s. mulighederne for fri 
konkurrence. 

Næste harmoniserings
bølge 
- Det er også en af årsagerne 
til, at jeg nu vælger at skifte 
job, for det er egentlig ikke 
særlig skægt mere, nu hvor 
det hele så at sige kører på 
skinner. 

Nu, hvor der ikke tilbage
står særlig megen luftfartspo
litik, vil internationalt samar
bejde, specielt inden for EU, i 
høj grad komme til at omfatte 
harmoniseringer indenfor det 
tekniske område. 

Derfor glæder jeg mig og
så til at tage fat på arbejdet i 
SLV - det bliver spændende 
at deltage i. Faktisk har jeg 
arbejdet i SLV før! Det var lige 
da jeg startede iTrafikministe
riet, hvor vi i en periode på et 
halvt års tid var ude i de sty
relser, vi senere skulle have 
med at gøre. Men hvad jeg 
rent faktisk lavede, kan jeg 
ikke huske. 

Danmark er godt rustet til 
at være med til at præge den 
fremtidige internationale ud
vikling indenforluftfarten, fordi 
vi igennem mange år har gjort 
os gældende på mange ni
veauer i det internationale 
samarbejde. Det forholder sig 

nemlig sådan i alt internatio
nalt arbejde, at det er de folk, 
som kan deres stof og tidligt 
fører det frem, der får størst 
indflydelse på den endelige 
udformning af en given sag. 

Omvendt kan jeg - navnlig 
i EU-sammenhænge nogle 
gange synes det er lidt farligt 
for vores demokrati, at så man
ge vigtige sager i så høj grad 
præges af embedsmændenes 
indledende arbejde, før der 
træffes politiske beslutninger. 

Dette sagt selv om jeg selv 
er embedsmand, men mine 
34 år i statens tjeneste har lært 
mig at holde af demokratiet og 
at vogte over det. 

(Efter SLV-Nyt) 

Stauf1iØi Aero Service 
-tilbyder alle f9-r,qi~f:t9:r:fly-vedligeholdelse og reparation 

incl. s~:@ø,f="i,g lærredsreparationer 
samt t~Jt@QQVeringer og maling af fly i'~JSI 5700 kg. MTOM 

Ring 97 36 :,$,Qtl,'.$,{99 få et prisoverslag eller tilbud ... 
~\?tf::t~\·.· :r:{r~{==· ____________ , ..... _ 

Stauning Service JAA authorization no. SLV 014 

Staunlng Lufthavn - ~¾f~j:$!!JJ~ - Tel. +45 97 36 90 55 - Fax +45 97 36 93 04 
~:-:;:;.:::·:-::::•::~-::-:.::~=:.::::.:::::~;:::•:::.::·, 

God service og}fqffJti!t.{ge, priser til kvalitetsbevidste flyejere 
·-·-•.•.··• .. -;•,•,•,•-·.•.••··~- .. ·-.•-· 
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Hvad er Arnborg Åben? 

Arnborg Åben er en svæve
flyvekonkurrence, som årligt 
bliver afviklet på Svæveflyve
center Arnborg i sommerferie
perioden. Den er 14 år gam
mel og blev i sin tid startet af 
Ib Braes og Kurt Thybo. 

Konkurrencen bruges for 
juniorernes vedkommende til 
at udvælge juniorlandsholdet. 
Det er faktisk et uofficielt 
danmarksmesterskab for juni
orer, men også DM i klubklas
sen for de lidt mere bedagede 
fly, fx 1. generations glasfiber
fly. 

Ideen med konkurrencen 
er at give folk. som normalt ik
ke flyver konkurrence, en mu
lighed for at deltage i en kon
kurrence afviklet efter "næs
ten" DM regler, blot mere af
slappet. 

Det kræver et sølvdiplom, 
en sportslicens og et fly for at 
deltage. 

Alle flyver samme opgave, 
hvad enten det er juniorer eller 
folk, der flyver klubklasse, to
sædet, åben klasse m.m. 

Klargøring før dagens opgave. 

Talenttræning 

Hvad der også er vigtigt, er at 
vores talenter får god træning 
ved at flyve med under kon
kurrencen . 

Dette foregik i år for to af 
talenternes vedkommende i 
Unionens Janus, hvor Stine 
Håkan ogTueToftfløj sammen 
med assisterende landstræ
ner Jørgen Døssing. 

Tue er 19 år og kommer fra 
Ålborg. Han har fløjet 180 
timer på 4 år og har sølvdi
plom. 

Stine er 18 år og kommer 
fra Viborg. Hun har fløjet 90 
timer på 3 år og har ligeledes 
sølvdiplom. 

Jørgen Døssing, som træ
ner talenterne, er 38 år og er i 
gang med sin 24. sæson. Han 
har mere end 1.500 timer og 
gulddiplom med to diamanter, 
så det var en erfaren pilot, der 
sad i bagsædet under dette 
års konkurrence. Det viste sig 
da også. at talenterne sluttede 
på en flot 6. plads totalt. 

Klubberne bør måske i end
nu højere grad være villige til 

Startfelt set fra »Grøn Cub» 

at sende deres tosædede fly 
af sted til Arnborg Åben med 
et par eller flere af deres unge 
piloter sammen med et par 
instruktører. Ved at flyet afses i 
de 1 O dage, konkurrencen va
rer, kan mange af vores unge 
piloter få en chance til at ople
ve en rigtig konkurrence, uden 
de helt store udgifter for klub
berne eller den enkelte pilot. 

Arnborg Åben 1995 
Desværre var det ikke impo
nerende flyvevejr, dette års AÅ 
vil blive husket for. Det blev 
kun til fem gyldige konkurren
cedage. 

Ikke blot piloterne får træ
ning ved dette arrangement. 
Hjælperne får øvet sig i ædle 
kunster som kørsel med trans
portvogn og navigation. Det 
blev sagt, at transportholdene 
havde flere kørte kilometre 
end flyene havde fløjet. 

En ung pilot fra Sjælland (i 
Jylland kaldet Svensk Congo!) 
sad efter en vellykket ude
landing og ventede på sit hjæl
perhold. Da han så holdet køre 
forbi oppe på vejen, gik han i 
gang med at skille sit fly ad. 

Der gik dog halvanden ti
me, før de kom rundtorn hjør
net og fandt ham - det var no-

' 

Arnbof 
Af TonnJJ 

get med en skrivefejl i adres
sen på papirlappen, de kørte 
efter. 

Udelandinger kaldes af 
mange for at "bide i græsset''. 

Et andet af talenterne så sig 
nødt til at lande ude. På 
marken, han valgte, stod fem 
andre og bed i græsset - køer 
vel at mærke. 

Selve landingen forløb pro
blemløs, indtil piloten opdage
de at den ene af køerne hav
de ring i næsen. Denne store 
"ko" stod nu og prustede ind 
af ventilationsruden på flyet. 

Heldigvis åbner hooden på 
LS7 fremad, så vor ven kunne 
springe ud til den modsatte si
de af hvor tyren stod. 

Efter kontakt til landmanden 
og hjælperholdet blev der lagt 
en slagplan for at redde flyet. 
Tyren stod nu og kløede sig på 
flyets haleplan, indtil transport
vognen dukkede op. Om tyren 
opfattede den som en konkur
rent vides ikke, men den blev 
rigtig gal, da holdet begyndte 
at sætte flyet i vognen. 

Landmanden prøvede efter 
bedste evne at holde tyren, 
som nu begyndte at skrabe i 
jorden og fnyse højlydt, så han 
mente, at "nu var det bedst at 
flytte sig", og LS7'eren blev 
kastet ind i vognen, hvorefter 
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g Aben 
Henriksen 

transportholdet tog flugten. Det 
skal nævnes, at hverken fly 
eller mandskab kom noget til. 

En ny cowboy 

- Jeg så, da de skubbede 
køerne væk fra flyet. 

(Steen, ØSF) 

Næsten det samme skete 
for en anden pilot, blot var her 
ingen tyr indblandet. Her var 
der tale om nogle meget nys
gerrige køer, som flokkedes 
om et udelandet fly. Denne pi
lot havde meget travlt med at 
holde dyrene væk fra flyet. 

På et tidspunkt havde en 
ko stillet sig hen over en vinge, 
med et sæt ben på hver side. 

Piloten havde en travl dag 
som cowboy, og flyet slap 
med mindre skader. 

Det er i øvrigt sjovt at iagt
tage piloterne efter dagens 
flyvninger. På afstand ser det 
ud til, at de udøver den kine
siske gymnastik/kampsport 
tai-chi. I virkeligheden beret
ter de blot om dagens flyvnin
ger for hinanden. 

Vandbærerne 

Det er også interessant at iagt
tage slæbepiloterne og hjæl-

Konkurrencechef Heige Hald 
(med radioen) 

perne til en konkurrence. Som 
en af slæbepiloterne sagde; 
"Man går og venter med en 
puls på 60 i 20 timer, for så at 
have 4 timer med fuld fart på". 

Det, man lægger mærke til 
ved afviklingen af et arrange
ment som Arnborg Åben, er 
den professionalisme, som 
bliver lagt for dagen af ledel
sen og slæbepiloterne. Bare 
startafviklingen af et felt på 
omkring 40 fly uden den mind
ste slinger i valsen vidner om 
professionalisme i ordets mest 
positive betydning. 

Under startafviklingen den 
ene af dagene viste der sig 
noget, som kunne havde væ
ret en reklame for repremieren 
af Mary Poppins: at være en 
paraglider på vej over banen. 
Der var nemlig under dette års 
Arnborg Åben samtidig VM i 
rallyflyvning (motor) i Herning, 
og heftig aktivitet af para
glidere fra Fasterholt, hvilket 
gav megen trafik omkring Arn
borg, dog uden at det gav an
ledning til problemer. 

Hvem vandt? 

Naturligvis skal vi have nævnt 
vinderne i konkurrencen: 

Vinderen af Arnborg Åben 
1995 blev Christian Skov med 

3.239,6 point. Han rendte og
så med pokalen for klubklas
sen med 3.315,6 point 

Hos juniorerne vandt Steen 
Elmgaard med 2.743,8 point. 

Som nævnt er Arnborg 
Åben en konkurrence, hvor 
man sagtens kan deltage i 
"erfarne" fly. Faktisk viste det 
sig i år, at det var de unge pi
loter i de gamle fly, som kla
rede sig bedst! Det var en Std. 
Libelle. som løb af med den 
samlede sejr, efterfulgt af en 
LS4. 

Når man kiggede på feltet, 
så man en masse ældre glas
fiberfly som Std. Libelle, Cir
rus, LS4 og Astir. Det viser, at 
klubberne sagtens kan sende 
de lidt mindre erfarne piloter 
afsted med et klubfly og at pi
loterne kan regne med gode 
resultater, selvom flyet er af 
ældre model. 

Naturligvis så vi også det 
ypperste indenfor svævefly i 
feltet: Nimbus 4, Discus og et 
par Janus. 

Det var i øvrigt skægt at se 
Østsjællands Flyveklub. De 

havde medbragt deres Janus, 
som de fløj med skiftende 
besætning - og held. Men et 
er helt sikkert: de havde det 
sjovt, og det er det vigtigste 
under Arnborg Åben. 

Indtryk fra Arnborg 

Når dagens konkurrence var 
afviklet, vender folk tilbage til 
familien og sidder og hygger 
sig om aftenen rundt omkring 
i hytteområdet. Mange af 
deltagerne i konkurrencen har 
nemlig familien med, og for 
deltagere, som ikke haren hyt
te på Arnborg, er der mulighed 
for at campere på området, 
hvilket rigtig mange havde be
nyttet sig af i år. Centret har 
ganske dejlige badefaciliteter, 
hvilket er rart efter en lang varm 
dag i et cockpit eller på flyve
pladsen. 

Der kan selvfølgelig være 
en lang kø, som fx før afslut
ningsfesten til konkurrencen, 
når 100 mennesker lige skal 
nettes før festlighederne. 

For dem som har mere lyst 
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til motion end flyvning 
normalt giver, er der mulighed 
for at spille tennis (udstyr lejes 
på centerkontoret) . 

Hvis der er dage uden fly
vevejr, kan man bruge tiden 
til at kigge lidt på de andre 
tilbud i området. Løveparken 
i Givskud og Legoland er helt 
klare vindere hos ungerne. 
Danmarks Flyvemuseum i 
Billund er et besøg værd for 
alle flytosser, og hvis man in
teresserer sig for lystfiskeri, er 
de jyske åer et sandt Eldorado 
med laks og ørred. 

En af dagene lagde vi ve
jen forbi Bundgaards Hotel i 
Borris. Det ligger 26 km fra 
Svæveflyvecenter Arnborg og 
er ganske godt kendt i svæve
flyvekredse. Vi ankom midt i 
et guldbryllup og bestilte da
gens ret. Kalvesteg, hindbær
is, kaffe og en pilsner løb op i 
75 kr.! 

Vi fik en rigtig god behand
ling og en hyggelig sludder 
med Krofar Kaj, som fortalte 
et par muntre historier om be-

søg af svæveflyvere. Hvis man 
trænger til at komme en tur 
udenfor svæveflyvecentret, fx 
hvis man mærker snigende 
Arnborg-kuller, er Bundgårds 
Hotel et besøg værd. 

Centret har sit eget glim
rende cafeteria, som drives af 
Kirsten og Finn. Her serverer 
man rigtig hjemmelavet mad, 

der smager af noget, foruden 
almindelig grillmad .. 

Betjeningen kan bedst 
karakteriseres som venlig , 
men bestemt. 

Der bliver arrangeret grill
aftener, hvor mange samles 
på terrassen, og folk hygger 
sig i fællesskab. En af aftener
ne var vi 90 samlet til spare-

Konkurrencelede/sen og hjæl
perne på startstedet. 

ribs og fadøl - det er noget 
som lokker folk til. 

Et af de indtryk, som bliver 
hængende længe efter at jeg 
havde forladt Arnborg, var 
den måde, folk åbnede en dia
log på. Mange gange hørte 
jeg indledningen: ,,Dav - nå, 
du er også herovre!". Centret 
er ganske enkelt stedet, hvor 
man møder sine svæveflyve
kammeraterfra andre klubber. 

Hvis du endnu ikke har væ
ret en tur på Arborg, kan jeg 
kun opfordre til et besøg. 

Fik jeg nævnt, hvorforcen
tret ligger, hvor det gør? Der 
er simpelt hen landets bedste 
termikforhold. 

Vi ses på Svæveflyvecen
ter Arnborg! 

Erik Døssing, Stine Håkan 
og Tue Toft. 



Lørdag den 12. august afhold
tes det årlige Air BP Rally, den
ne gang på Aars Flyveplads. 

Rallyet var i år tilrettelagt 
således, at det blev afviklet på 
en dag i stedet for som tidli
gere år over to. 

Deltagerne ankom lørdag 
morgen tidligt, hvorefter regi
strering og udlevering af fly
veplan fandt sted. Der var her
efter tid til at tegne ruten ind 
på kortet og kl. 11.00 gik første 
start. Herefterfulgte de øvrige 
deltagere med tre minutters 
mellemrum. 

Ca. kl. 14.00 begyndte man 
at komme tilbage og gik deref
ter under landingen direkte til 
landingskonkurrencen. 

Efter parkering af flyet blev 
dette inspiceret, og mangler 
eller dårlig vedligeholdelse 
blev noteret. 

H. Vagn Hansen på inspektion. 
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Efter en hurtig frokost skulle 
de skriftlige opgaver så løses, 
herunder indtegning af en ny 
flyverute baseret på opgivne 
koordinater. 

Varmen var på dette tids
punkt steget til ca. 30° C, så 
ikke alene havde det været en 
særdeles varm flyvetur, men 
det var også varmt at skulle 
koncentrere de små grå celler 
om de skriftlige opgaver. 

Der var 30 deltagere til Air 
BP Rallyet, herunder seks fra 
Sverige, samt en trofast del
tager i rallyflyvning, Bror Erik 
Hjulstad fra Norge. 

De fleste maskiner havde 
både pilot og navigatør, men 
der var dog enkelte, der valgte 
at flyve solo. 

Dagen sluttede med en 
hyggelig og festlig middag for 
deltagerne på St. Binderup 

Kro, hvor Air BP ligeledes var 
vært for vinderne og hvor luft
fartsdirektør Val K.H. Eggers 
også deltog. Rallyet havde og
så i år modtaget sponsorstøtte 
fra SLV, hvilket Vagn Jensen 
takkede for, inden man gik 
over til præmieuddelingen. 

Vinder blev Hans Birkholm 
og Dan Birkholm (Hans Birk
holm blev også dansk mester 
i præcisionsflyvning tidligere 
på året). Nr. 2 blev vor norske 
gæst Bror Erik Hjulstad (80-
80), og nr. 3 blev Johannes 
Slot. Herefter fulgte som nr. 4 
Kurt Gabs og Ole Gabs, som 
nr. 5 Robert Olsen og Erik 
Olsen, som nr. 6 Hans M. Han
sen og Niels R. Hansen, som 
nr. 7 Kurt Heidfoss og Goran 
Persson fra Sverige, og som 
nr. 8 Knud Stabel! og Jarl D. 
Nielsen. 

Beregnerbordet med Inger 
Guldberg fra Air BP og Lene 
Knudtzon. 

Air BP havde udsat præ
mier til de første otte pla
ceringer samt til nye piloter, 
defineret som piloter med 
mindre end 150 flyvetimer. 

Hervardertovindere, nem
lig Michael Bo Rasmussen/ 
Bjarne Pedersen og Flemming 
B. Jensen/Mette Jul Hansen. 

Der svedes - i ordets egentlige betydning - over de skriftlige 
opgaver. 

19 



Fra Brasilien til Oshkosh 

Tekst og foto: Knud Larsen. 

I forbindelse med det 9. ver
densmesterskab i rallyflyvning 
i Herning kom der fly med na
tionalitetsmærker, man sjæl
dent ser på disse breddegra
der. Fx var 9A-DEM en Cessna 
182 fra Kroatien og S5-DDT en 
Cessna 172 fra Slovenien. Og
så fly fra Østrig (OE), Tjekkiet 
(OK) og andre lande deltog. 

Piloter fra Brasilien var og
så med i konkurrencen, men 
dog med lejede fly. 

Alligevel dukkede pludse
ligt et fly op med registrerin
gen PP-ZAD. Det kom fra Bra
silien! Piloten hed Andre De
berdt (60 år), og flyet var en 
Long Ez, som han selv havde 
bygget. 

Deberdt, der er uddannet 
elektroingeniør, var startet fra 
Sao Paulo i Brasilien den 2. 
juli og fløjet til Natali det nord
østlige Brasilien. Den 4. var 
han i luften igen, nu med kurs 
modTenerifa (Kanariske Øer). 
Hertil ankom han næste dag 
efter 18 timer i luften. Distance 
2.342 nm - gennemsnitshas
tighed 130,5 kts. 

Næste mål var Frankrig (ca 
11 timers flyvetid}, hvor han 
skulle besøge familiemedlem-
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mer og også nåede at deltage 
i et flyvestævne for hjemme
byggede fly. 

Hans plan var egentligt at 
flyve fra Frankrig til Oshkosh i 
USA, men han syntes, at når 
han nu var på de kanter, kunne 
han lige så godt besøge sine 
landsmænd under VM i Her
ning. 

Så søndag den 23. juli lan
dede han på Herning Flyve
plads. 

Flyet var udstyret med 
standard motor og propel. På 
bagsædet var monteret en 
ekstra tank på 90 liter og på 
en bøjle i canopyet var fast
spændt en iltflaske i tilfælde 
af det blev nødvendigt at gå 
højt. Normal flyvehøjde var ca 
10 - 12.000 ft. 

Udover standard nav/com 
var flyet udstyret med to GPS
systemer, hvoraf det ene var 
koblet til en autopilot med høj
dehold. Der var endvidere 
specielt overvågningsudstyr 
monteret på motoren, bl.a. til 
kontrol af brændstofforbruget. 

Efter en hviledag fløj De• 
berdt til Billund. Han ville ger
ne starte med fulde tanke på 
turen mod Reykjavik og havde 

- via Herning 

CII 
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Deberdt med sin Long Ez PP-ZAD. 

beregnet flyvetiden til otte ti
mer, så han kunne sagtens 
klare turen på standardtan
ken, der indeholder brænd
stof til 13 timers flyvning ved 
135 kts, men det var jo altid 
rart at have lidt ekstra med. 

Long Ez'en er jo ikke lige
frem noget kortbanefly og De
berdt ville ikke starte på Her• 
nings 900 m asfalt med fuld
vægt. I Billund kunne han og
så få fyldt iltflasken og få alle 
3100 meter startbane til rådig
hed. 

Turen til Oshkosh var plan
lagt at gå via Reykjavik, Is
land, derefter til Gander i Ca
nada og herfra det sidste ben 

direkte til Oshkosh i USA, hvor 
det årlige træf begyndte den 
27. juli. 

Deberdt var et frisk pust fra 
den store verden. Han sagde 
iøvrigt, at før en så lang tur spi
ste han kun lidt de sidste 12 
timer før start, men det var vig• 
tigt at drikke rigeligt, også un
der flyvningen. På spørgsmå
let om hvordan han holdt sig 
vågen under flyvningen, sva· 
rede han, at han i et langt liv 
var vant til arbejde 16-17 timer 
i døgnet, så det var ikke noget 
problem. 

Men han så mildest talt no
get træt ud i ansigtet den dag 
i Herning! 

Mange spørgsmål blev besvaret af disse opslag. 
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KONGELIG DANSK 
AEROKLUB 

Protektor: 
Hans Kongelige Højhed Prinsen 
Præsident: 
Grev Flemming af Rosenborg 
Formand: Aksel C. Nielsen 

Generalsekretariat, bibliotek og 
KDA-servlce 
Generalsekretær H. N. Knudtzon 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Åbent man.-tor .. 09.00-16.00, 
tre. 09.00-14.00 
Første lørdag i måneden 10.00-15.00 
Telefon 46 19 08 11 
Telefax 46 19 13 16 
Postgirokonto: 5 02 56 80 

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

Dansk Drageflyver Union 
Dagmar Skov 
Gl. Kirkevej 1, Tiset, 651 O Gram 
Telefon 74 82 20 15 

Dansk Faldskærms Union 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 
Telefon 43 26 26 26, lok 357 

Dansk Kunstflyver Union 
Hangarvej A4, 4000 Roskilde 
Telelon 46 19 08 07 
Formand: Lennart Wahl 
Telefon 38 79 15 09 

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

Dansk Svæveflyver Union 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholtvej 10 
7400 Herning 
Telefon 97 14 91 55 
Telefax 97 14 91 08 
Resultatservice:TII.: 97 14 93 25 

Dansk UL-Flyver Union 
Hasse Pedersen 
Bålhøj33 
9700 Brønderslev 
Telefon: 98 8112 28, 
Fax 98 81 13 92 

Fritflyvnings-Unionen 
Allan Ternholm Jensen 
Bredgade 20,2 th, 6900 Skjern 
Telefon 97 35 40 04 

Llnestyrings-Unlonen 
Pia Rasmussen 
AlmaveJ 8, 9280 Storvorde 
Telefon 98 31 91 98 

RC Sport Danmark 
Jørgen Larsen 
Borgergade 19, Koldby, 
7752 Snedsted 
Telefon 97 93 62 61 

Danmarks Flyvemuseum 
Formand: Søren Jakobsen 
Ellehammers Alle 3 
7190 Billund 
Tlf. 75 35 32 22 
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Husk alle KDA-medlemmer kan få udstedt rabatkort til AVIS Biludlejning! 

KDA's bestyrelse 

Kongelig Dansk Aeroklubs bestyrelse har konstitueret sig 
således: 
Formand ....................................... Aksel. C. Nielsen 
Næstfmd ...................................... Bent Holgersen 
Bestyrelsesmedlem ..................... Dan Vendelbo 
Bestyrelsesmedlem ..................... Palle J. Christensen 
Bestyrelsesmedlem ..................... Vagn Jensen 

Ansvarsområder: 
Økonomi/administration: .............. Bent Holgersen 
Miljø/teknik ................................... Dan Vendelbo 
PR .......................... .. ..................... Palle J. Christensen 
Uddannelse ......... ... ..................... Vagn Jensen 

KDA 's bestyrelse iført KDA T-shirts. 
Fra venstre: Vagn Jensen, Dan Vendelbo, Bent Holgersen, Aksel 
Nielsen og Palle J. Christensen 

KDA aktiviteter 

4. aug 

14. aug 

24. aug 

27. aug 

29. aug 

31. aug 

Møde med den nye ejer af Grønholt Flyveplads og 
Frederiksborg Amt. 

FLYV Redaktionsudvalgsmøde i KDA-huset. 

Bestyrelsesmøde i KDA-huset. 

Flyvningens Dag '95 i Roskilde Lufthavn. 

Møde i Gebyrudvalget, Statens Luftfartsvæsen 

Møde i KDA-huset om Roskilde Lufthavns fremtid efter 
miljøgodkendelsen. 

Deadline 
Stof, der ønskes medtaget på de blå sider i november

nummeret, må være KDA i hænde senest den 
2. oktober . Til december-nummeret må det være 

fremme senest den 1 . november. 
Redaktion: Knud Larsen, tlf. 4619 0811. 

Dansk Svæveflyver Union 
på Internet - World Wide 
Web! 
For at styrke informations ar
bejdet omkring svæveflyvning 
er det nu muligt at finde DSvU 
på internettet i form af World 
Wide Web (WWW) sider, som 
kan læses med de gængse 
"browsere" som f.eks. Net
scape og Mosaic (Netscape 
1.1 + anbefales). Det vil også 
være muligt at abonnere (gra
tis) på e-mail versioner af vis
se sider. I første omgang er 
det ikke meningen at bruge 
Internet til den daglige kom
munikation med DSvU, men 
derimod som en oplysnings 
service. DSvU erkender at ik
ke alle har adgang til Internet, 
men at en hastigt voksende 
skare af Unions medlemmer 
og potentielle svæveflyvere 
allerede er. 

Hvad kan man så finde på 
DSvU's WWW sider ? Resul
tatlister fra konkurrencer i bå
de ind- og udland, National
holdslister, Unions nyt, Køb og 
Salg, Klub Info, Kontaktperso
ner, Indlæg fra Piloter, Vende
punktskataloger, Vejrsattellit 
billeder, Navigations informa
tioner og meget mere. Indhol
det og formen vil løbende bli
ve tilpasset. 

En e-mail formular for bi
drag til DSvU's WWW sider vil 
blive tilsendt hvis man skriver 
til redaktøren med "Formular" 
i emnefeltet. 

Har du adgang til Internet 
med en "browser" er WWW 
adressen: 
http://www.datashopper.dk/ 
-arbo/DSvU/dksoar.html 

Har du post til redaktøren 
og har adgang til Internet er 
e-mail adressen: 
arbo@datashopper.dk 

Redaktion: Arne J. Boye
Møller/VestJysk Svæveflyve
klub, tlf.: 75 50 00 02 (privat). 
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KALENDER 
Svæveflyvning 

21 -22/1 O PR seminar, Arnborg 

Svæveflyvekonferencen '96 

Den kommende svæveflyve
konference er under forbere
delse. Det ligger allerede fast 
at tidspunktet bliver weeken
den 3-4. februar 1996. Stedet 
bliver efter al sandsynlighed 
Trinity i Snoghøj, der også var 
rammen for den seneste og 
for den allerførste svæveflyve
konference. 

Programmet ligger endnu 
ikke helt fast, men der sørges 
for noget for enhver smag. Der 
bliver noget om svæveflyve
ferie, om ny teknologi, om kon
kurrenceflyvning, om fly, om 
sikkerhed og meget andet. 

Som noget nyt er det plan
lagt at etablere nogle små 
work-shops med demonstra
tioner af f.eks. PC-programmer 
til analyse af GPS-data, Svæ
veflyvningen på Internet, GPS
udstyr osv. Det er tanken at dis
se work-shops skal være kø
rende under hele konferencen. 

Det er ikke meningen at 
svæveflyvekonferencen pri
mært skal være for klubber
nes bestyrelser. For at gøre 

det både praktisk og økono
misk lettere overkommeligt at 
deltage vil vi denne gang prø
ve at opdele konferencen lidt 
i moduler. Deltagerne kan så 
selv vælge det omfang, der 
passer bedst til både penge
pung og tid. 

Hvis ideen skal sælges til 
familien kunne modellen må
ske være en dag på konferen
cen og en dag med familie
besøg, så svæveflyvningen 
ikke behøver stjæle endnu en 
hel familie weekend. Hvis der 
i tilmeldingerne viser sig at 
være interesse for ledsagerar
rangementer uden forbindelse 
til svæveflyvning, vil dette blive 
sat i værk. 

Skriv datoen i kalenderen 
med det samme. Der kommer 
flere detaljer om konferencen 
her i FLYV d. 1. december. Der 
vil i midten af november blive 
udsendt klubmeddelelse, og 
det endelige program vil sam
tidig blive udsendt til klubbla
denes redaktører. 

Niels Løn 

Møde i Kontaktudvalget 
for Flyvesikringstjenesten 
(SLV) 
Det tredje møde i udvalget blev 
afholdt i slutningen af juni un
der ledelse af Flyvesikringstje
nestens chef Sven E. Andre
sen. Disse møder omhandler 
hovedsageligt de "tunge" bru
geres problemer: ATC-proble
mer, slottider, overflyvnings
afgifter m.v. Men den lettere 
flyvning er repræsenteret ved 
både KDA, AOPA og Erhvervs
flyvningens Sammenslutning. 

På dette møde blev det 
bekræftet, at vi i Europa vil få 
8,33 kHz afstand mellem fre
kvenser, da det nuværende 
bånd er fyldt op. Disse nye 
radioer er væsentlig dyrere 
end de eksisterende, der ikke 
umiddelbart kan modificeres. 

Sven E. Andresen nævnte, 
at det er meningen, at disse 
frekvenser skal bruges i det 
øverste luftrum og det ikke var 
særligt sandsynligt, at de min
dre brugere vil blive ramt. 

Vi fik ligeledes bekræftet, at 
man i Danmark indtil videre vil 
anvende primær radar i det 
nuværende omfang. Dette har 
betydning for det store antal 
fritidsbrugere, der ikke har ad
gang til eller mulighed for at 
kunne bruge transponder. 

Det forventes heller ikke at 
der i de kommende 5 år vil ske 
ændringer i status for det 
danske luftrum. Næste møde 
finder sted i december. 

Mogens Hansen. 

Nyt fra svæve
flyveklubberne 

Tølløse Flyveklub har afholdt 
sommerlejr på flyvepladsen i 
ugerne 28 og 29 med megen 
flyvning, men ikke de store 
opgaver. Der var 25 deltage
re. Den 17. juli havde vi for 4. 
år i træk gæsteflyvninger med 
Liens handicaplejr i Osted. 
Det var en stor oplevelse for 
såvel de handicappede som 
klubbens deltagere. Landsfly
vedagen den 5. august bragte 
ca 100 gæster til pladsen, 
hvoraf ca 50 fik en flyvetur. Det 
var hovedsagelig lokale folk, 
der mødte op i det gode vejr. 
Vi deltog med to fly og en 
stand med plancher på Flyv
ningens Dag i Roskilde Luft
havn den 27. august. Vi lave
de to opvisninger i kunstflyv
ning med svævefly samt un
derholdt mange interessere
de i vor stand, hvor vi udleve
rede ca 100 brochurer. Alt i alt 
et godt initiativ. 

NYT OG NYTTIGT FRA KDA-SHOPPEN 
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Manualer og tilbehør 
KDA Airfield Manual, med 12 måneders rettelsesservice 
SPAF VFR-Guide Norden, incl. rettelser året ud 
Svenska FI0gfelt incl. rettelser året ud 
Pooley's flight Guide United Kingdom & lreland 
Flieger-Taschenkalender 1994/95 
Bøger til undervlsnlngsbrug 
Flyveradiotelefoni, af Frank Belmark, 4. udgave 1991 
Flyvemedicin, af John 0. Hagelsten 
Cockpittet - pilotens arbejdsplads, af Erik Munksø 
Turbulence, fra jeppesen, af Peter f. Lester 
Den Menneskelige Faktor 
Computere, manuelle og elektroniske 
Techstar, Jeppesen (elektronisk) 
Trekanter, vinkelmålere, plottere og linealer 
KDA Målepasser, nem og hurtig at bruge også i luften 
Flyveplan/ægnlngsprogrammer & GPS udstyr 
NA VTOR ver. 3 Flyveplanlægningsprogram 
NAVTOR ver. 3- Flyveplanl. program med ATC flyveplan 
FAST Flyveplanl. program for Windows · 
SKYFORCE, Skytracker, kan tilsluttes eksisterende GPS 

Alle priser er exe/. moms og levering. 

normalpris medlemspris 
720,00 620,00 
480,00 444,00 
440,00 408,00 
264,00 240,00 
180,00 168,00 

236,00 200,00 
120,00 100,00 
236,00 212,00 
192,00 176,00 
324,00 300,00 

596,00 560,00 

80,00 64,00 

716,00 676,00 
1000,00 960,00 
420,00 396,00 

4000,00 

Kongelig Dansk Aeroklub, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 27:,., ,.., 
Telefon 46 19 08 11 • Telefax 46 19 13 16 
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Svag kluborganisation 
• Rod i hangaren 

- Flere svæveflyveulykker 
Af Bjarne B. Jensen 

Med denne ganske vist lidt 
markante overskrift ønsker jeg 
at give mit bidrag til debatten 
- senest i ldrætsliv nr. 14/1995 
- om den stigende havarirate i 
dansk svæveflyvning. 

Indledningsvis mener jeg, 
at det er positivt, at Dansk 
Svæveflyver Union åbent kom
menterer udviklingen i det 
brede forum, som »ldrætsliv« 
henvender sig til. Måske kun
ne andre idrætter med lignen
de problemstillinger have 
glæde af de synspunkter, der 
kommer frem. 

Som nævnt i artiklen er jeg 
enig i, at havarier er uundgåe
lige. Det hænger jo helt sam
men med, at den menneske
lige faktor er den helt domi
nerende årsag til ulykkerne. 

Det, der efter min opfattel
se er et springende punkt, er 
i hvor høj grad den negative 
udvikling skyldes: 

1. Mangler i Dansk Svævefly
ver Unions uddannelses
system eller 

2. Organisatoriske og hold
ningsbegrundede svigt. 

Ud fra en flyvesikkerheds
mæssig synsvinkel synes jeg, 
at det danske uddannelses
system er godt og fint opbyg
get, selv om kvaliteten jo i den 
sidste ende afhænger af, 
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hvordan systemet administre
res i praksis i de enkelte klub
ber. 

Jeg tror, der er langt mere 
grund til at analysere den 
organisatoriske og holdnings
mæssige udvikling i klubber
ne - og deri finde nogle af år
sagerne til den stigende ha
varirate. 

Grundlæggende fungerer 
danske svæveflyveklubber 
på samme måde som så 
mange andre idrætsklubber. 
Der er dog to områder, hvor 
svæveflyvningen adskiller sig 
fra de fleste andre idrætsgre
ne: 

1. Klubberne er forholdsvis 
små. 

2. Der er nogel sikkerheds
mæssige aspekter ved 
aktiviteten, der kan have 
alvorlige konsekvenser, 
hvis disciplinen ikke er høj. 

Det er disse to forhold jeg 
i det efterfølgende vil forsøge 
at kæde sammen, og deri be
grunde nogle af årsagerne til 
den stigende havarirate. 

Indenfor de sidste 5-10 år 
har mange idrætsklubber 
udviklet sig til at blive en del 
af et »fritidssupermarked«, 
hvor de »ansattes« (læs: de 
frivillige lederes) opgave er at 
tilkæmpe sig markedsandele 
og give tilbud til »kunderne« 
(læs: medlemmerne). 

»Kunderne« stiller i dag 
store krav til betjeningen - og 
de »ansatte« bliver i højere 
grad målt på servicevenlig
hed end på holdninger. 

I en lille svæveflyveklub, 
hvor de »ansatte« og »kunder
necc kender hinanden godt, 
kræver det en stærk kluborga
nisation at holde fast i, at der 
er nogle spilleregler omkring 
flyvesikkerhed , der ikke altid 

kan tilpasses »kundernes« 
krav til fritidssupermarkedet. 
Her er det de »ansattecc, der 
sætter dagsordenen og stiller 
nogle berettigede krav til »kun
derne«. 

Der kan være nogle klub
ber, hvor ledelsen ikke har 
sans for at holde fast i dette 
princip, men jeg tror, at der 
er flere klubber, hvor ledelsen 
ikke gives acceptable ar
bejdsvilkår og lader sig pres
se af »Klubåndencc. 

Resultatet er tiltagende 
skødesløshed, stiltiende ac
cept af små dårlige flyveva
ner, ringe accept af påtaler, 
stigende havarirate. 

Jeg mener, at mange svæ
veflyveklubber mere eller min
dre frivilligt har sat sig selv i 
en klemme i forhold til nuti
dens »kunderscc krav til fritids
supermarkedet, fordi: 

1. Klubberne er små og derfor 
i mange tilfælde ikke har ret 
stort potentiale til en stærk 
organisation og fordi 

2. Fritidssupermarkedets krav 
om tilbud dårligt harmone
rer med flyvningens natur
givne krav om disciplin, 
hvis ulykker skal minime
res. 

Og hvad skal vi så gøre for 
at komme ud af denne klem
me? 

Jeg mener, at vi skal erken
de, at svæveflyvning har et 
specielt element, der hedder 
flyvesikkerhed, som vi må læ
re at adskille fra »tilbudssi
dencc i fritidssupermarkedet. 

Betyder det, at nogle »kun
der« ser sig om efter andre 
idrætsgrene, som kan dyrkes 
under mere afslappede for
hold - ja, så må vi leve med 
det. Situationen må ikke ud
vikle sig til , at vi afvejer med-

lemspleje og flyvedisciplin 
mod hinanden. 

Som et konkret tiltag kunne 
man lægge mere vægt på 
klubledelse i forbindelse med 
uddannelse af nye instruktø
rer ud fra den betragtning, at 
nye medlemmer i langt højere 
grad får deres påvirkning fra 
instruktørerne end fra den 
øvrige klubledelse. 

Man kunne fx også udvide 
det årlige kontrollantbesøg til 
- ud over at checke den di
rekte flyvesikkerhed - at fore
tage en bedømmelse af klub
bens organisatoriske og hold
ningsmæssige niveau. Jeg 
tror, at man ligesåvel som på 
det flyvemæssige vil kunne 
finde »rustne« klubber på 
dette område (og dermed in
direkte på det flyvesikker
hedsmæssige). 

Sidst - men ikke mindst -
mener jeg, at klubberne bur
de prioritere uddannelse af 
deres øvrige klubledelse lige 
så højt som uddannelse af 
deres instruktører. Hermed 
kunne det måske lykkes at få: 

Stærk kluborganisation 
- orden i hangaren 

- færre svæveflyveulykker. 

Forfatteren: 

Bjarne B. Jensen har været 
aktiv svæveflyver siden 
1965, instruktør 1967-1991 
og klubbestyrelsesmed
lem 1973-1993, heraf 10 år 
som formand. Han har væ
ret bestyrelsesmedlem i De 
samvirkende idrætsklubber 
i Viborg siden 1989 og er nu 
formand. Endvidere siden 
1991 næstformand i Fol
keoplysningsudvalget 
Viborg kommune. 
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Organisationsnyt 

/6Mu_ 
Dansk Motorflyver Umon 
Adresse· 
ToftlundgårdveJ 12, 
Mikkelborg, 6630 Rødding 
Fax 75 51 83 42 

Dette års Nordiske Mester
skab i præcisionsflyvning 
fandt sted i Våsterås i Sverige 
lørdag den 1. juli. 

Det danske hold, som blev 
udtaget efter DM, bestod af 
Hans Birkholm, Kurt Gabs, Jo
hannes Slot, Dagmar Theil
gaard og Lago Laumark-Møl
ler, holdleder var Mogens 
Thaagaard. Vagn Jensen var 
jurymedlem og deltager i 
ANA-mødet, der foregik om 
fredagen. 

Der er ca. 490 NM fra 
Haderslev til Våsterås, hvilket 
vil sige næsten 6 timers flyv
ning i en Cessna 150'er. Vi 
skulle gerne nå at træne lidt i 
det landskab, som er noget 
anderledes end det danske, 
men det var svært for os at 
tage mere end 2 dage fri fra 
arbejde. Vi startede derfor 
onsdag aften kl. 1810 fra 
EKHV - Lage og jeg i OY-BLI 
og Kurt med noget af min 
bagage i OY-BYE - i smukt, 
klart og stille vejr via Djursland 
og Anholt til Varberg. 

I Varberg spiser man "vaf
ler" - lækre, sprøde, nybagte 
vafler med syltetøj og fløde
skum! Billig benzin, god betje
ning og et dejligt, fredfyldt 
sted! 

Herfra kunne vi sagtens nå 
til Vissingsø til solnedgang. 
Flyvepladsen ligger på den 

NM'95 
- refereret af 
Dagmar Theilgaard. 

nordlige spids af den aflange 
ø Vissingsø i Våttern - en fin 
krydsgræsbane på 800 og 
600 m, men lidt blød visse 
steder. En Trinidad var landet 
lidt tidligere på året, hvor 
banen var for blød, det kunne 
tydeligt ses på flyet, som var 
oversprøjtet af mudder og 
med græs på forgaflen! 

Vi landede dog i fin stil, 
mens solen dukkede ildrød 
ned bag horisonten, satte vore 
beskedne telte op, nød vores 
medbragte mad og vin, og en 
af os fik endda et forfriskende 
bad fra sandstranden - guess 
who! 

Næste dag havde vi kun et 
par timers flyvning til Håsslo 
Airport ved Våsterås. 

Håsslo er en tidligere mili
tær flyveplads, hvor der nu er 
flymekanikerskole. I flere af de 
store hangarer står disseke
rede fly med demonstrations
platforme udenfor. 

Vore aktiviteter skulle fore
gå fra den sydlige ende af 
lufthavnen - 3 km fra tankan
lægget i den anden ende! 
Desværre var der ingen til at 
byde os velkomne eller fortæl
le os, hvor vi skulle indkvarte
res, så det gik der en del tid 
med at finde ud af. 

De øvrige danskere kom i 
løbet af dagen, og lidt træning 
blev det da også til. 

OY-BLI lander tæt med nul-linjen. Juryen i forgrunden overvåger 
slagets gang. 

D 

Hold/eder Mogens Thaagaard kommenterer flyvningen. 

De svenske 1 :250.000 fly
vekort er præcise og gode, 
men det kræver lidt omstilling 
at skulle flyve efter lysninger
ne i skovene i stedet for sko
vene. Der var ingen tilrettelag
te træningsture med fotos, og 
det kunne vi ikke nå selv at la
ve. Så vi nøjedes med at teg
ne streger på kortet - med mi
nutmærker - følge dem og 
passe tiden så godt som mu
ligt. Som altid før en sådan be
givenhed var der trængsel i 
landingsrunden, så vi måtte 
skiftes til at øve landinger, som 
skulle foregå på den parallelt 
liggende græsbane, men som 
ikke var mærket op endnu da
gen før - end ikke klippet! 

Konkurrencedagen op
randt med blæst og skyer, 
men god sigt og skyhøjde. 
Jeg havde fået start nr. 3, så 
det blev ikke til meget mor
genmad! Turen var svær - lagt 
ind over store områder med 
skov og mose uden hjælpen-

de søer, og vendepunkterne 
var de fleste steder et ensomt 
beliggende hus midt i en skov. 

Og hvis . . . og hvis . . . og 
hvis ... , kunne vi jo alle have 
klaret os meget godt eller 
endda fint ! Hans læser et 
vendepunktsbogstav A som 
et P, og bliver - skrapt - be
dømt for entrepunktslanding, 
begge fejl dyre! Johannes 
falder igennem før landings
feltet ved den ene glidelan
ding, det koster 200 strafpo
ints osv. osv. Så vi måtte end
nu engang konstatere, at 
svenskerne er de dygtigste 
og derfor også skal have 
metallet og pokalerne! 

Vinder Claes M. Johans
son, Sverige, nr. 2Arne Nylen, 
Sverige og nr 3 Tom Carlsson, 
Sverige. 

Danske resultater: nr 8 
Johs. Slot, nr 9 Kurt Gabs, nr 
12 Hans Birkholm, nr 13 Lago 
Laumark-Møller, nr 17 Dag
mar Theilgaard. 

Fra venstre Lago Laumark-Møller, Kurt Gabs, Johs Slot, Dagmar 
Theilgaard og længst til højre Hans Birkholm. 
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MØDE~ 
Danmarks 
flyvehistoriske 
Selskab 
Lørdag den 7. oktober kl. 
1300: Foto- og modelbygger
konkurrence for DFS-med
lemmer på Center Mobilium, 
Billund. 

Søndag den 15. oktoberkl. 
10-17: Mode/workshop i Dan
marks Flyvemuseum, Billund. 

Onsdag den 25. oktober 
kl. 1900: Foto- og hyggeaften 
på Center Mobilium, Billund. 

Onsdag den 22. novem
ber kl. 1900: Filmaften. 

Onsdag den 29. novem
ber kl. 1900: Julehygge. 

Dansk 
Flyvehistorisk 
Forening 
Lokalafdeling København 
indledervintersæsonen ons
dag den 4. oktober kl. 1930 
på Svanemøllens Kaserne. 
Emne ikke fastlagt ved redak
tionens slutning. 

Københavns 
flyvehistoriske 
Selskab 
Onsdag den 18. oktober kl. 
1900: Filmaften. Tycho Bra
he Planetarium, Køben
havn. 

Onsdag den 15. novem
berkl. 1900: LuftkaptajnA.G. 
Frandsen fortæller om sin tid 
i Coastal Command. Tycho 
Brahe Planetarium, Køben
havn. 

Flyveteknisk 
Selskab 
Mandag den 2. oktober kl. 
1930 i ingeniørhuset i Kø
benhavn: Udviklingsten
denser indenfor moderne 
aerodynamik. Foredrag af 
lektor Jens Nørkær Søren
sen, Danmarks tekniske 
Universitets afdel ing for 
fluid mekanik 

BØGER 
Flyvemuseer 

Ken Ellis: Aviation Museums of Britain. Midland Counties 
Publications, Leicester 1995. 128 s., 15 x 10 cm. f 5,95. 
ISBN 1 85780 032 X. 

Bog i lommeformat med let tilgængelige oplysninger om 
79 flyvemuseer i Storbritannien og Irland (der er 70 i Eng
land, 4 i Wales, 3 i Skotland, et i Nordirland og et i Irland). 

Bogen er regionsinddelt (London-området, Sydengland 
osv) og meget overskuelig med museernes adresser, 
telefonnumre, hvordan man kommer dertil med offentlige 
transportmidler, billetpriser, åbningstider, liste over udstil
lede fly samt en kort beskrivelse af museerne. 

For den måske ikke så flyinteresserede del af familien 
er der en oversigt over hvad der findes af andre seværdige 
(med afstandsangivelse) inden for de nærmeste 5-10 mi
les fra museet. 

Bogen kan varmt anbefales og må være et must for den 
flyinteresserede på rejse i Storbritannien. 

Niels Winther-Pedersen 

OKT. 95 

Syv Draken til USA 
Tekst og bl/leder: Jens Krlng, Kolding. 

Syv Draken på Fredericia Havn. 

Flyvestation Karup måtte den 
5. juli 1995 tage afsked med 
fire Draken, idet A-020, AR-
106, AR-119 og AT-155 forlod 
flyvestationen - ad landeve
jen. Dagen efter afgik endnu 
tre, AR-111, AR-116 og AT-156 
Karup med kurs mod Frederi
cia Havn. 

Vinger og sideror var pak
ket i sikre trækasser, og 13 
motorer, seks efterbrændere 
og reservedele fulgte med de 
syv fly. 

Dan Transport fra Århus 
stod for blokvognstransporten 
fra Karup til Fredericia, og der
med første trin på flyenes tur 
mod FlightTest Dynamics Ine. 
i Yorba Linda i USA, et firma, 
der ejes af Jim Merrizan. 

Prisen på fly, motorer og re
servedele er ikke oplyst. 

Lørdag den 8. juli blev fly
ene kørt ombord på det store 

svenske bilskib MADAME 
BUTTERFLY. Skibet har 14 bil
dæk, og mangeToyota'erkør
te fra borde, mens Draken-ja
gerne kørte ombord på det 
over 40 meter høje skib. 

Flyene blev trukket ombord 
at Fredericia Shippings store 
trucks, hvorefter de blev bug
seret og skubbet på plads i 
skibet, bl.a. med hjælp fra Fly
vevåbnets nu forhenværende 
Draken-folk. 

Da alle fly havde motor og 
efterbrænder, monteredes 
Draken jagernes sædvanlige 
lufttørringssystem, så der ik
ke kommer korrosion i fly og 
motorer under den lange 
overfart. Sejlturen til Port Hue
nene i USA tager over en må
ned, med forventet ankomst 
den 15. august 1995. 

Dermed er 14 danske Dra
ken kommet til USA. 

Fem Draken stadig på dansk jord, set fra skibets øverste dæk. 
Fra venstre A-020, AT-155, AR-106, AR-119 og nederst AR-111. 
Bemærk, at kokarderne er fjernet. 
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A-Prøven 
- set med en Allerød-elevs friske øjne 

Af Thomas Hejlsberg 

Grunden til dette lille (!) skriv, 
er min egen store nervøsitet 
overfor den foranstående (og 
for 1 O timer siden veloverstå
ede) prøve. 

WAL (Morten Walter - min 
instruktør) fløj indstillings
check med mig lørdag den 6. 
maj, og så skulle papirerne 
sendes ind. Jeg gjorde mig 
en forestilling om, at prøven 
kunne foregå hurtigt derefter, 
og fra Allerød, men forestil
linger er ikke altid det samme 
som realiteter - Jeg skulle 
vente 14 dage, og stedet blev 
ikke Allerød. 

Jeg skal ærligt indrømme, 
at jeg havde et meget ambiva
lent forhold til denne "eksa
men". På den ene side kunne 
det ikke gå hurtigt nok, og på 
den anden side ønskede min 
underbevidsthed dagen før, at 
vejret blev dårligt. 

Selvom Ole og Lotte Brinck
meyer gjorde, hvad de kunne, 
blev prøven sat til at foregå 
fra Roskilde. 

Min egen mening om dette 
var: ,,Sikke noget I. .. ", men det 
skulle nu alligevel vise sig, at 
måske var det ikke helt tos
set... 

22 

/ 

Slaget skulle som sagt stå 
på EKRK, datoen blev lørdag 
den 20. maj kl. 0900, og jeg 
skulle "kontrolleres" af en 
person, som kun gik under et 
trebogstavsnavn. 

Alle omtalte ham med det
te, inclusive Morten, og rent 
faktisk ved jeg stadig ikke, 
hvad han hedder, så jeg vil 
blot omtale ham som kontrol
lanten og lade det være op til 
andre at hitte ud af mandens 
civile kaldenavn. 

Ventetiden 

14 dages ventetid er meget -
rigtig meget - og jeg måtte 
selvfølgelig flyve et par timer, 
men med hånden på hjertet, 
følte jeg selv, at de ikke var 
spildt. 

De sidste 2-3 dage før prø
ven vidste jeg ikke, hvad jeg 
skulle gøre af mig selv - jeg 
var så rystende nervøs. Jeg 
læste på min teori, fløj en en
kelt gang mere, og så spurgte 
jeg alle og enhver, om hvad 
der blev forventet til prøven og 
hvordan deres prøve var fore
gået. 

Og her kommer så grun-

den til dette skriv. Alle de svar 
jeg fik, var i stil med "Du skal 
ikke være nervøs, ca. 90% be
står" og "Jeg kan egentlig ikke 
huske, hvordan min prøve 
var ... " . 

Eller hvad med et svar som 
"Du kan være helt rol ig; jeg 
ville ikke lade dig gå til prøve, 
hvis du ikke kunne bestå"? 

Alle svar er naturligvis givet 
i den bedste mening, men de 
gav mig ikke ro i sindet. 

Jeg ønskede et klart svar 
på hvad man skulle ku' ku', 
og hvordan en sådan prøve i 
det hele taget foregår. Morten 
gav mig aftenen før et temme-
1 ig præcist gæt, men jeg 
savnede nu alligevel at kunne 
snakke med en som (fornylig 
!!) havde gennemgået dette 
nåleøje, og som måske kunne 
give mig det "hemmelige 
trick", men ak! Den gode fe 
udeblev, og jeg måtte selv 
drage mine erfaringer. 

Meningen med dette skrift 
er altså et forsøg på at beskri
ve min oplevelse af min A-Prø
ve, mens den er helt frisk i min 
erindring. Derfor er dette skre
vet samme dag som selve 
prøven. 

Forfatteren: Thomas Hejls
berg er 32 år og EDB-specia
list ( direktør for Dansk PC Pro
grammering, Kokkedal). 

Jeg gør mig ikke nogle fo
restillinger om, at jeg eri stand 
til at fjerne din nervøsitet ge
nerelt, men måske fjerne den 
del, som vedrører "Hvad skal 
der ske", ,,Hvor strenge er 
de", ,,Må man lave fejl", ,,Læg
ger de fælder for en" etc., etc. 

Med denne lidt lange ind
ledning følger nu en kronolo
gisk beskrivelse af mine erfa
ringer. 

Flyveplanen 

Da kontrollanten ikke havde 
ringet med flyveplan, og alle 
fortalte, ,,at så skulle man blot 
lave en flyveplan selv, og så 
ville de acceptere den, når 
man mødte op til prøven", la
vede jeg sent på eftermidda
gen om fredagen (dagen før 
prøven) en flyveplan fra EKRK 
til EKKL (Kalundborg) med 
masser af rapportpunkter etc., 
etc. 

Hvorvidt det er sandt, at de 
accepterer ens egen plan, 
fandt jeg aldrig ud af, for 
kontrollanten ringede til Lotte 
ved 9-10 tiden om aftenen og 
gav den flyveplan, han ville 
have, jeg skulle flyve: EKRK
Tølløse-RKRS (Ringsted) . 

Ud røg min egen. Denne 
flyveplan var da noget mere 
simpel, og desuden gav det 
mig en delvis ro i sindet, at 
jeg nu "vidste", hvor noget af 
min "luftakrobatik" skulle fo
regå. 

Det eneste problem var, at 
jeg aldrig havde været hver
ken i Tølløse eller på EKRS, 
og som følge deraf kom næste 
bølge af nervøsitet. 
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Dette blev dog løst, idet jeg 
overtalte Morten til om morge
nen at flyve både til Tølløse 
og til EKRS, før vi fløj til Ros
kilde. Siden kontrollanten hav
de bedt om en flyveplan med 
to byer, var jeg ikke den, som 
skulle gøre det mere kom
pliceret, omend et problem 
opstod: Fra EKRK er der to 
måder at komme tilTølløse på: 
Enten via Himlev (stor omvej) 
eller via Borup (kortere. men 
knap så kendt af folk fra 
Allerød). 

Jeg valgte det sikre, EKRK
Himlev-Tølløse-EKRS. 

Tre linier på det sædvan
lige "flyveplans"-papir, og så 
varden færdig! Ingen "ekstra" 
rapportpunkter såsom "vej 
ved kirke" eller "højen med 
171 prikken i midten". 

Det er iøvrigt det, jeg kan 
lide ved os A-elever: kreativitet 
er et krav!. 

Selve dagen 

Lørdag morgen (på selve 
dagen) stod jeg op klokken 
0600 uden at have sovet sær
ligt meget. Jeg tændte straks 
for tekst-tv i håb om at vejret 
ville være "16001 KT ... CA
VOK .. NOSIG", men ak nej, 
på Roskilde stod der "21015-
KT ... SCT .... ". 

Jeg kom til Allerød kl. 0715, 
trak flyet ud og kørte det til 
tankstanderen. I mellemtiden 
var Morten kommet og havde 
ringet til meteorologerne og 
fået det nyeste vind og vejr. 

Jeg havde allerede forbe
redt start- og landingsdistan
cer, og at regne GS, WCA, MH 
og tider ud på en trebens fly
veplan var overstået på få mi
nutter. 

Vi fløj derefter til Tølløse og 
derfra til Ringsted. 

Morten fortalte mig, hvor
dan man kunne kende Tølløse 
(stor hvid cylinder-formet byg
ning - ligner vores eget ''var
meværk"). 

Allerød flyveplads (Møllemo
segård). Her lærte jeg at flyve 
- men måtte ikke aflægge prø
ve. 
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Vi nåede ikke at lande, eller 
blot forsøge på det, i Ring
sted, men det var rart at have 
set banen. Hvis du har nogen 
som helst chance for at kom
me til det, så må det være et 
must. 

Fra Ringsted fløj vi til Ros
kilde via Borup. Vi bad om en 
QDM fra Roskilde, som fortalte 
at heading fra Borup til Ros
kilde er ca 046 grader. Det var 
da rart at vide, da jeg kunne 
formode at skulle flyve denne 
strækning senere på formid
dagen - tænk på det til din 
egen prøve, og regn alle po
tentielle kurser ud på forhånd. 

I Roskilde fik vi, da Morten 
insisterede, vores egen ud
skrift af samtligeTAF'ere, ME
TAR'ere ogVMC-udsigten ge
nerelt. Min største frygt var ik
ke koderne i disse, men nær
mere et spørgsmål som "Hvor
dan er vejret" hvor svaret 
skulle være i stil med "Vi har 
instabil koldluft, med god sigt, 
st-skyer som senere bliver til 
cu-skyer og der kan (vil?) 
kommer cb-ere og byger. Sky
basen vil ligge i ..... ". Uha! 

Jeg spurgte Morten 100 
gange om hvad jeg skulle 
sige, og ovenstående er no
genlunde hvad han svarede. 
(Hvis nogen ved lejlighed vil 
forklare mig. hvad det bety
der, vil jeg sætte pris på det!). 

Meteorologi har aldrig væ
ret min stærke side. Omend 
jeg bestod teorien første 

gang, tror jeg ikke på, at jeg 
nogensinde bliver god til at 
,,forudsige" vejr. 

Den teoretiske del 

Kontrollanten dukkede op ca. 
10 minutter forsinket, og vi 
satte os i "pilot"-rummet (det 
med alt-til-salg-opslagstav
len) og lukkede døren. 

Nu skulle det være! 
Vi snakkede i en hel time 

om alt andet end min prøve, 
fx om "manden i huset på 
bane 34 finalen, som altid 
klager", ,,priser på huse i 
Ålborg", ,,hvordan det er at bli
ve gammel" Qeg er kun 31 !) 
og 117 andre nok interessan
te, men ikke særligt relevante 
emner. 

Jeg fik drukket to kopper 
kaffe, røget et ukendt antal 
smøger, men vigtigst af alt, jeg 
fik et temmelig godt indtryk af 
kontrollanten og begyndte at 
føle mig tryg. Han var et umå
deligt flinkt menneske og slet 
ikke den gnavne "køresag
kyndige", som jeg i mine 
værste mareridt havde fore
stillet mig. 

Jeg fortalte ham åbenhjer
tigt, at jeg var meget nervøs, 
hvilket fik ham til stort set at 
afsløre, hvad han havde tænkt 
sig der skulle foregå. 

Det var uvurderligt, og mit 
råd er derfor: Fortæl, at du er 
nervøs (tro mig, det er du!), 
og se hvad der sker. 

Næste smarte ting var det 
med de printede TAF'ere og 
METAR'ere. 

Da kontrollanten så dem, 
spurgte han med udgangs
punkt i dem, og på denne må
de undgik jeg det slemme 
spørgsmål som "Giv en be
skrivelse af vejret". 

I stedet blev det til "Kan du 
flyve idag, og hvorfor?". 

Tak til Morten for at han 
insisterede på at få disse 
udskrifter. 

Dernæst fulgte en overhø
ring i generel teori, kortlæs
ning og luftrumsklassifikatio
ner, 

Jeg skal her efter hukom
melsen prøve at gengive hans 
spørgsmål: 

Hvad er maksimumhøjden 
i Roskilde-kontrolzone? 

1500 fod. 
Må man flyve op i TMA 'et 

over zonen? 
Nej, vi har ikke mode Char

lie på transponderen. 
Hvilken sigt/skydækkehøj

de kræves før vi kan starte? 
5 km, ikke under 1500 fod. 
Hvad hvis ikke det er til 

stede, kan vi så starte? 
Ja, special-VFR. 
Hvad er kravene til special

VFR? 
1,5 km sigt, skydække ikke 

under 500 fod. 
Hvad med kravene udenfor 

zonen? 
Område G: 3 km sigt, fri af 

skyer. 



Hvormange benzinpumper 
har flyet? 

To. 
Stopper motoren, hvis den 

ene stopper? 
Ja/Nej, den elektriske er 

backup. 
Hvis flyet et fuldt tanket, kan 

man så være fire i flyet? 
Ja, men man kan ikke flyve 

- ha, ha!. 
Hvis man kun tanker til 

fillerneck, hvor mange kan 
man så være? 

Tre. 
Hvor lang tid gælder en 

METAR? 
Kun i det sekund den bliver 

lavet. 
Hvor lang tid gælder denne 

TAF? 
De gælder typisk 9 timer, 

men det står i TAF'en. 
Dekod denne TAF fra Ål

borg! 
Der var en FM07 i den 

(FM=From). 
Hvordan har du fundet 100 

som TAS i din flyveplan? 
Via kurven omregnet til 

knob. 
Hvorfor har du valgt 700 

som minimumshøjde her? 
Diverse elevation spots. 
Forklar din vægtberegning! 
Det gjorde jeg så. 
I vægt-konvolutten er der 

en utility kategori til venstre; 
hvad er det? 

81.a spin tilladt. 
Beskriv proceduren for 

anflyning af plads uden radio! 
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Pilotrummet i Roskilde, hvor jeg blev grundigt orienteret om 
huspriserne i Ålborg. 

1.500 fod, vind/signaler, 
død side. 

Density altitude, hvad er 
det? 

Normal altitude korrigeret 
for både tryk og temperatur. 

Hvad er kravene til at ved
ligeholde et A-certifikat? 

10 timer de sidste 12 mdr. 
etc. 

Hvad skal checkes i rejse
dagbogen (den røde)? 

Eftersyn og ingen åbne be
mærkninger. 

Må man flyve med åbne 
bemærkninger? 

Nej. 
Hvilke papirer skal med

bringes? 
Luftdygtighedsbevis, regi-

streringsbevis, radiotilladelse, 
rejsedagbog (den røde), fly
vehåndbogen, din egen log
bog (den grønne) og evt. for
sikringspapirer. 

Muligvis var derflere spørgs
mål, men dette var niveauet. 

Kan man sin teori, er der 
absolut intet at frygte her. 
Spørgsmål som "Beskriv, 
hvad der står i BL 13-13" eller 
"Gør rede for hvordan anten
nesystemet til VOR-modtage
ren virker'' kom slet ikke, og vi 
var ingen gang tæt på. 

Morten havde mange gan
ge fortalt, at spørgsmålene 
ville gå på flyvningen/plan
lægningen, og han havde ret 
- så simpelt er det. 

I min flyveplanlægning 
havde jeg i øvrigt totalt igno
reret density altitude og blot 

I regnet med "normal" altitude. 
j Jeg forklarede kontrollanten, 
J atdatrykketvarstørreen 1013 
~ og temperaturen under 15 
) grader og jeg hellere ville væ-

re på den sikre side, ville jeg 
ikke indregne de fordele, det
te kunne give. 

Det var helt ok. Sådan! 
Koncentreret tror jeg oven

stående ville kunne gøres på 
ca 15 minutter, men vi brugte 
henved to timer. Til gengæld 
ved jeg nu alt om huspriserne 
i Ålborg! 

(fortsættes i et senere 
nummer) 

Det elegante 
italienske VLA-fly 
Sky Arrow 650T 
kan også leveres 
med ponton
amfibieunderstel. 
Se i øvrigt nr. 5, 
s. 29-30. 
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Nye amerikanske svævefly: 

l ASC Spirit og Falcon 
Skal svæveflyverne (igen) bygge deres fly? 

i USA er de tider forbi, hvor 
den hjemlige industri dække
de behovet for svævefly. Og
så på den anden side af At
lanterhavet importeres næs
ten alle nye svævefly (fra Tysk
land). 

Det er almindelig kendt, at 
hjemmebygning af fly er me
get udbredt i USA. Hvad svæ
vefly angår, har udbudet dog 
hidtil været begrænset til re
lativt lavtydende typer, i hvert 
fald sammenlignet med de 
europæiske produkter. 

Men nu synes der at være 
forandring på vej. I 1992 op
rettede Tor Jensen ASC, Ad
vanced Soaring Concepts, 
der leverer byggesæt til højty
dende svævefly af konventio
nelt udseende, men med brug 
af de mest moderne materia
ler. 

Tor Jensen er ikke blot 
mangeårig svæveflyver, men 
har også erfaring i fremstilling 
af prototyper til biler af kom
posit for Ford og General Mo-
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tors. Ydermere opkøbte han 
nogle "forsikringsskader" og 
så, hvordan andre fabrikanter 
har taklet bygge- og materi
aleproblemer. Dette kombi
neret med moderne compu
terteknologi førte til et svæve
fly, der er nemt at bygge, kan 
rumme en 1,90 meter pilot på 
120 kg og har et glidetal på 
over 40. 

ASC har hidtil udviklet to 
modeller. Den første er et 15 
meter standardklasse svæve
fly, betegnet Spirit, hvis proto
type fløj første gang i oktober 
1992. 

En flapudstyret version, 
der også kan anvende 18 m 
vinger, betegnes Falcon. 

Både Spirit og Falcon kan 
medtage vandballast i vinger
ne. En selvstartende udgave 
kommer på markedet i år. Mo
torinstalltionen skal også kun
ne monteres i de allerede byg
gede Spirit/Falcon. 

Markedsføringen begynd
te sidst i 1993, og der er nu 
solgt omkring 60 byggesæt. 

Alle yderflader er form
støbt, og krop, vinger, ror m.v. 
leveres derfor i to dele, der li
mes sammen. Der anvendes 
sandwich med indbygget UV
beskyttelsesmateriale, men 
ikke gel coat, ,,hvilket vil være 
en betydelig hjælp, når de 
uundgåelige reparationer 
bliver nødvendige", hedder 
det i brochuren. Byggesættet 
leveres i en kasse, der måler 
7,93 x 1.22 x 1,40 m og inde
holder stort set alt, hvad der 
skal bruges, bortset fra ma
ling. Af instrumenter er der 
fartmåler (i knob), højdemåler 
i fod og variometer. Næsekob
ling fra Tost er standard, men 
bundkobling følger med i byg
gesættet. 

Byggehåndbogen er op
delt i 24 sektioner og er åben
bart ganske udførlig - den 
vejer i hvert fald over to kilo
gram. Byggetiden opgives til 
800 timer, men overlader man 
malingen til en professionel, 
sparer man ikke blot tid, men 
er også sikker på en høj stan-

dard af finish, siger den euro
pæiske forhandler, det engel
ske firma Repclif Chemical Ser
vices. 

Prisen i United Kingdom er 
f'.14.400 (ca. 138.000 kr.), 
inklusive forsendelse til britisk 
havn. 

ASC Spirit 

Spændvidde .. ........ 15,00 m 
Længde .......... .. .. .. ... 6,58 m 
Vingeareal ..... .. ........ 9,86 m2 

Tornvægt ........ .......... 229 kg 
Max. startvægt ......... 412 kg 
Max. hastighed .. .. . 231 km/t 
Manøvrehastighed 195 km/t 
Max. slæbe-
hastighed ............ 176 km/t 

Stallhastighed ......... 69 km/t 
Bedste glidetal ............... .42 
Min. synkehast. ... .. 0,53 m/s 

Repclif Chemical Services 
Limited, Macon Way, Crewe, 
Cheshire CW11 YO, England. 
Tlf. 00 44 270 58 76 16, Fax 
00 44 270 58 04 42. 
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Kunstflyvning med svævefly 
Et kursus på hovedet 
Af Søren Andersen, Fyns Svæveflyveklub. 

Kunstflyvning med svævefly sydlige Polen på en uges 
er en gren af svæveflyvespor- kunstflyvningskursus. 
ten, der indtil sidste år ikke har At det netop blev Polen, var 
fået større opmærksomhed der flere gode grunde til. Dels 
fra Dansk Svæveflyver Unions var prisniveauet attraktivt, 
side, og - årsag eller virkning dels var lærerne særdeles 
- der har tilsyneladende heller kompetente, i form af Chris-
ikke været den store interesse tian Kopff fra Østrig med top-
i svæveflyveklubberne for at placeringer ved såvel EM som 
fremme denne form for flyv- VM i kunstflyvning, samt Jerzy 
ning. Makula fra Polen, der som 

Ofte har holdningen været: vinder af såvel EM som VM er 
Det er farligt, det ødelægger i en klasse for sig. Endelig var 
flyene eller det er bare nogen, det flyvende materiel enestå-
der vil flyve "vildt". Ofte udtalt ende, idet der blev fløjet i 
af garvede strækflyvnings- Puchacz til de grundlæggen-
piloter, der mener, at i et svæ- de manøvrer og MDM Fox og 
vefly skal højde omsættes til Swift til de videregående. 
at komme så langt væk som AnvendelsenafFoxogSwift 
muligt fra det sted, man er nu gav mulighed for at træne van-
- ak ja, hver sin smag. skelige manøvrer som fx posi-

1 foråret '94 var vi nogle tive og negative flickrul og 
stykker fra Fyns Svæveflyve- rygspind med en stor sikker-
klub, der diskuterede mulig- hedsmargin, pga flyenes me-
heden for at få en mere formel get vide driftsgrænser. 
uddannelse i kunstflyvning, Vi lærte utroligt meget på 
men der manglede instruktø- den uge og kunne efter hjem-
rer og retningslinier for uddan- kornsten selv træne videre på 
nelsen. et helt andet plan, selvom vi 

På kursus i Polen 

I juni (i fjor) drog vi derfor tre 
mand fra Fyn, heraf to Fl-ere 
(førsteinstruktører), til Zar i det 

alle oplevede instruktørernes 
muntre latter, når vi kiksede 
en manøvre og f.eks. hang 
helt stille i luften under udfø
relse af et stall-turn ( og sekun
der føltes som minutter) og 

-
OL -

Jerzy Makula og forfatteren i MDM Fox i Zår, Polen. 

blot ventede på, at nu måtte 
der da snart ske noget. 

Uddannelsen 

I efteråret i fjor blev der under 
DSvU nedsat et udvalg, der 
siden har arbejdet med ud
formning af skolingsnormer 
og teorimateriale til en egent
lig uddannelse i kunstflyvning 
med svævefly. 

Udvalget består af Bent 
Kirkegaard, Aalborg, Geert 
Sørensen, Tølløse, Ingo Dier
ker, SG70 samt Lars Brandt 
og undertegnede, Fyn. 

Idet der ikke er noget for
melt krav til uddannelse for at 
udføre kunstflyvning med 
svævefly, vil det være et tilbud 
til de interesserede, der der
ved får en målrettet og sikker 
indføring i kunstflyvningens 
verden. Det er håbet, at en 
mere formaliseret uddannelse 
vil give flere piloter lyst til og 
mulighed for at forbedre deres 
håndværk i cockpittet gen
nem kunstflyvning. 

Uddannelsen er opbygget 

Forfatteren i B4 "på hovedet" 
over Vesthimmerland. 
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Elever, instruktører og slæbe
pilot på kunstflyvekurset i juli 
på Ars Flyveplads. 

med både en flyvemæssig og 
en teoretisk del. Den er base
ret på såvel tyske, amerikan
ske som svenske erfaringer, 
og den flyvemæssige vil i stort 
omfang være tilpasset det 
normsystem, der allerede er 
opbygget i DSvU unionshånd
bog. 

To trin 

Den flyvemæssige uddannel
se har to trin, en grundlæggen
de del, der indeholder ma
nøvrer primært med positive 
belastninger som fx loop og 
spind og en videregående del, 
der også indeholder manøvrer 
med negativ belastning som 
fx rul og rygflyvning. 

Det er tanken, at der kan ar
bejdes med flere manøvrer (no
rmer) på samme flyvning, men 
trin I skal afsluttes, incl. teori, 
inden trin li kan påbegyndes. 

For at fungere som kunst
flyvningsinstruktør skal man 
godkendes af DSvU og have 
indført "kunstflyvning" i sit Fl
bevis. 

Da vi for tiden kun er seks 
godkendte instruktører i Dan
mark, er det nødvendigt, at fle
re interesserede melder sig, så
ledes at normerne kan udbre
des og anvendes i klubberne. 

Kunstflyvningskursus 

For at samle erfaring med den 
praktiske uddannelse og "af-

Trin I 
K-1 Grundlæggende teori 

prøve" kunstflyvningsnormer
ne i deres nuværende udform
ning blev der afholdt et kunst
flyvningskursus på Ars Flyve
plads den 10.-16. juli med 5 
elever. 

Henrik Sylvest stillede med 
"gul Maule", der kunne slæbe 
Aalborg Svæveflyveklubs ASK 
21 til 1200 m på "få minutter". 

Allerede efter to flyvedage 
var de fleste elever nået til ryg
flyvning, og både elever og in
struktører lærte meget. 

Kunstflyvning er forholds
vis fysisk anstrengende, og 
selvom vi i en periode var tre 
instruktører, Lars Brandt, Bent 
Kirkegaard og undertegnede 
til fem elever, var alle meget 
trætte efter dagens flyvning. 

På trods af en frontpassa
ge, der umuliggjorde flyvning 
en enkelt dag, nåede alle 
igennem alle normer. 

Det primære mål var at ma
nøvrerne skulle være fløjet sik
kert, dvs at alle kunne erkende 
og redde sig sikkert ud af en 
eventuelt kikset manøvre. Der
med er der grundlag for at den 
enkelte selv kan træne videre 
og opnå præcision og sam
menhæng i manøvrerne. 

De sidste dage af kurset fik 

K-2 Klargøring fly/pilot til kunstflyvning 
K-3 Spind 
K-4 Loop 
K-5 Stall-turn 
K-6 Programflyvning 

Trin li 
K-7 
K-8 
K-9 
K-10 
K-11 
K-12 
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Rygflyvning, ligeud og kurver 
Rygflyvning, ind- og udgang ved 1/2 rulning 
360° rulning, højre og venstre 
1/2 loop+ 1/2 rul (lmmelman) 
1/2 rul+ 1/2 loop (Retournement) 
Programflyvning (flyveprøve) 

vi besøg af Ingo Dierker, SG 
70, der har været en stor hjælp 
både som vejleder og kritiker 
under arbejdet i kunstflyv
ningsudvalget. 

Ingo fløj med enkelte af ele
verne, og vi fik derved "målt" 
det niveau, vi havde nået i lø
bet af ugen, og konstateret at 
det var tilfredsstillende. 

Materiel 

Med den nyere generation af 
tosædede skolefly som fx 
GrobTwin Acro, ASK 21 og Pu
chacz råder mange klubber 
over fly der må, og med en
kelte undtagelser kan, udføre 
alle manøvrer i kunstflyvnings
uddannelsen. Disse fly vil og
så kunne dække de fleste pi
loters ambitioner. 

Vil man videre med mere 
avancerede manøvrer, kræ-

ver det imidlertid mere egne
de fly, og her er udvalget me
get begrænset. I Danmark fin
des stort set kun PIK 16Vasa
ma og Pilatus 84 - og sidst
nævnte skal modificeres med 
bl.a. en speciel forstærkning i 
bagkroppen, for at den må ud
føre alle manøvrer. 

Fremtiden 

Med den interesse, der har 
vist sig omkring arbejdet med 
såvel normer som det afholdte 
kunstflyvningskursus dette år, 
forventes det, at vi vil lave end
nu et kursus til næste år. 

Såfremt interessen er stor 
nok, vil der også være mulig
hed for at få et mere egnet fly 
til landet, dvs en MDM Fax til 
uddannelse, hvilket vil give 
helt andre muligheder for at 
,,stå på hovedet". 

Med luften som tumleplads. Forfatteren i 84. 
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Der var virkeligt spænding i 
luften søndagen den 11 . juni, 
den første dag, udstillingen 
var åben for publikum. 

Da klokken nærmede sig 
10, havde tusindvis af parise
re, mange med barnevogne, 
passeret kasseapparaterne 
og stirrede forventningsfuld 
op i lutten etter et af verdens 
mest hemmelige, dyreste og 
mest omtalte fly - Northrop 
Grumman B-2A Spirit Stealth 
bombefly. 

Solen skinnede fra en blå 
sommerhimmel, da spændin
gen blev udløst: 

- Der - i horisonten - duk
kede den op og var snart inde 
over udstillingsområdet. Efter 
nogle 8-taller udførtes en 
touch-and-go, og derpå lan• 
dede den og taxiede lang
somt og majestætisk ind foran 

Northrop Grumman 
B-2A Spirit Af Johs. Thinesen 

B-2 - den flyvende vinge stealth-bombefly Paris Air Shows virkelige clou 

»Spirit of Missouri« med motorerne i tomgang foran Northrop Grummans Chalet på Le Bourget 

Northrop Grumman chalet'et. 
Her stod den parkeret i 80 
minutter med de fire motorer i 
tomgang, mens den ankom-

mende besætning byttedes 
ud med den afgående, som 
skulle udføre hjemflyvningen 
til USA. 

Aldrig i de 40 år, der er gået 
siden jeg i 1955 første gang 
var på Le Bourget og så den 
offentlige debut for et andet 
epokegørende fly, Sud Cara
velle, har jeg oplevet en så 
stor interesse fra publikum for 
et enkelt fly - måske med und
tagelse af Concordens debut 
i 1969. 

Publikum strømmede som 
en stormflod fra udstillingsom
rådet over til opvisningsområ
det, hvor en kompakt menne
skemur byggedes foran den 
parkerede B-2. 

-/sn't it beautifu/? spurgte 
en entusiatisk Northrop-mand 
mig. Not exactly beautiful, but 
impressive, svarede jeg. 

I chalet'et fik jeg lejlighed 
til at tale med piloten på »Spirit 
of Missouri«, Brigadier Gene
rel Ronald Marcotte. Han for
talte, at uddannelsen til B-2 -
han fløj tidligere B-52 -varede 

Den flyvende vinge B-2 
Stealth bombefly 

et par måneder. Trods det 
faktum, at B-2 er en flyvende 
vinge, var omskolingen pro
blemfri, og B-2'en let og be· 
hagelig at flyve. Det andet be
sætningsmedlem, Major Jim 
Smihers var Mission Com
mander. På spørgsmålet om 
generalen skulle modtage 
ordrer fra majoren svarede 
han: - »Egentlig ikke, men jeg 
lytter meget nøje«. 

Samtidigt med B-2's besøg 
ankom Boeing 777 til Le 
Bourget, dens debut på et Air 
Show. Flyet var kun med i tre 
dage inden returflyvningen til 
Seattle. Uncle Sam domine
rede de første dage og stjal 
»Show'et«. 

B-2 og dens baggrund 

»Spirit of Missouri« leveredes 
som den første af seks B-2A 
til USAFs Air Combat Gom
mand 17. dec. 1993 og er 
stationeret på 509th Bomb 
Wing, Whiteman AFB, Mis
souri. Flyet var startet på en 
såkaldt Global Power Mission 
på den første B-2 flyvning 
uden for USA. På denne hidtil 
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længste sortie med B-2A 
udførtes lufttankning fra en 
MOD KC-10 Extender over 
Maine og af to Boeing KC-
135R fra USAF-basen Milden
hall, England, før et simuleret 
angreb på Vliehors-rangen i 
Holland, hvor 16 stk. 2.000 
pund konventionelle bomber 
blev »nedkastet«, og derfra 
blev der fløjet til Le Bourget 
med landing efter en flyvning 
på 11 ½ time. 

Nogle facts om B-2 og 
dens baggrund 

Northrop Grumman B-2 Spirit 
betegnes som en high level 
penetration multi-role low-ob
servable bomber, dvs. intet el
ler meget lille radarekko, altså 
meget vanskelig at få øje på 
eller med »stealth« karakter -
i pressen betegnet som »sni
geren«. 

USAFs bomberstyrker, 
idag betegnes som Air Gom
bat Command, består idag af 
95 Boeing B-52 og 96 Rock
well B-1 B. B-52, som fløj første 
gang i 1953, ventes at kunne 
anvendes efter nogen tid efter 
år 2000 til opgaver, som flyet 
er specielt egnet til, fx. angreb 
med krydsermissiler. Efter 
SALT-aftalerne reduceredes 
B-52-flåden fra 350 til 130 -
idag er der 95 tilbage. 

Den første afløser til 8-52 
blev Rockwell B-1 B. B-2 pro
grammet startede i 1978 og 
den første flyvning udførtes fra 
Palmdale 17. juli 1990. 

USAF havde oprindeligt 
planlagt anskaffelsen af 133 
B-2, men af besparingshen
syn efter den kolde krigs op
hør reduceredes antallet til 76 
i 1991. Det emu et spørgsmål, 
om der vil blive givet bevillin
ger til mere end de 21 B-2, 
som allerede er bestilt. Heri 
er indbefattet 6 prototyper, 
hvoraf den første allerede er 
kommet i »mølpose« og skal 
til USAF Museum, Ohio. 

De 15 serieproducerede 
8-2 fly vil blive leveret i tre 
blokke. Den første er blok 10 
med 1 O B-2, hvoraf seks alle
rede er leveret. Blok 20 på tre 
B-2, leveranceJuli-Dec. 1996, 
vil blive udstyret GPS modta-
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Data: 

Spændvidde ................................................. 52, 12 m 
Længde .......................................................... 20,9 m 
Højde ................................................................ 5,1 m 
Max. startmasse ............................................. 168,4 t 
Stykpris ..................................................... $ 865 mio. 
Aktionsradius .................................... max. 12.223 km 
Tophøjde ..................................... 50.00 fod/15.152 m 
Max. våbenlast... ........................................ 22.680 kg 
Motorer ............... 4 GE F-118-GE-100 19.000 lb. st.tr. 

ger og Lo ral APR 50 radar ad
varsels-systemer. Alle Blok 1 O 
fly vil blive modificeret til Blok 
2 - standard på Whiteman 
AFB, som blev oprettet i April 
1993 som B-2 base. 

De sidste to B-2 leveres i 
oktober 1997 og januar 1998 
med betegnelsen Blok 30. De 
vil blive udstyret med Milstar 
satellite communications og få 
forbedrede stealth-egenska
ber for at råde bod på proble
mer, som blev konstaterede 
under prøver i 1991. 

Endelig vil 5 af de 6 proto
typer Blok 20 fly blive bragt 
på til Blok 30 standard hos 
Northrop mod slutningen af år 
2000. 

ldag kan B-2 ikke nedkaste 
andre ikke-atombomber end 
konventionelle og klyngebom
ber, som ikke er styrbare. 

Til brug for fremtidige sty
rede våben skal Northrop 
udvikle et GPS Aided Target
ing System (GATS). GATS
flyveprøver skulle begynde i 
August, og i slutningen af 

Piloten ptA B-2 - Brigade Gen
eral Ron Marcotte 

1996 skulle tre B-2 have GATS 
installeret, hvorefter antallet 
stiger langsomt i 1997, efter
hånden som Blok 1 O forbed
res til Blok 20 standard. 
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TILBUD FRA KDA-SHOPPEN 

Pilot Jakke 
Den "perfekte" jakke til flyvning. 

Det er en mørkeblå letvægtsjakke i polyester 
og bomuld, foret er i nylon. Jakken er vindtæt 

og der er 2 sidelommer og inderlomme. 
Der er skulderstropper samt penholder på 

venstre ænne. KDA-shoppen fører den i aJle 
størrelser. Den kan maskinvaskes. 

Medlemspris kun kr. 436,-

Garmin GPS 90 
Med mowing map og Jeppesen database. 

Vejer kun 260 g. inkl. batterier. 
Vandtæt, aftagelig antenne. Leveres med 

holder og monteringssæt til rat eller styrepind, 
strøm-/datakabel, taske, samt forlængerledning 

med sugekop til antennen. 
Medlemspris kun kr. 4.600,-

Gannin GPS 95 XL 
Mowing map og Jeppesen database. 

Leveres med samme udstyr som GPS 90, 
samt adaptor til cigarettænder. 

Medlemspris kun kr. S. 700,-

Vejrstation PRO 
Aot bordmodel. Viser: Temperatur, fugtig

hedsprocent, tryk - samt trykændring de sidste 
24 timer. Du ffir en "forecast'' for det kommen
de vejr. Der er indbygget digita1ur med alarm. 

Medlemspris kun kr. 848,-

1''YHED "'I'ake off performance''. 
Manm·I computer til hereiznin. at din Wrtdt tance 

. em og enkel at bruge. 
(Anht-fal \ af flwelilJ.erhedmulet) 

Medlemspm kun kr. 200,-

Kongelig Dansk Aeroldub, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde, Tlf. 46 19 08 11, Fax 46 19 13 16 
(Alle priser er excl. moms og forsendelse) 
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Dødsfald 

Fabrikant S. 
Grum-Schwensen 

Erik Hoften sender mindeord 
om fabrikant Sofus Grum
Schwensen, der døde den 15. 
juli i en alder af 77 år: 

Sofus Grum-Schwensen 
startede sin aktive flyveinteres
se i 1938 ved bygning af svæ
v et ly sammen med andre 
unge. I 1944 startede han en 
svæveflyveklub, G-S Klubben, 
der på Grum-Schwensens 
fabrik i Allerød byggede et par 
Grunau Baby og en S.G. 38. 

Efter klubbens sammen
slutning med Frederiksborg 
Svæveflyveklub og senere 
Birkerød Flyveklub var det 
Grum-Schwensen, der i 1950 
fik udvirket, at Birkerød Flyve
klub af det daværende Krigs
ministerium fik tilladelse til, at 
man måtte flyve og optø re han
gar på Sandholm øvelses
terræn, der herefter blev hjem
sted for en af landets største 
svæveflyveklubber. 

Grum-Schwensen, der i 
mange år virkede som svæve
flyveinstruktør, fik privatflyver
certifikat i 1946. Han anskaffe
de sig først en KZ III og senere 
en Cessna 172, som han flittigt 
benyttede til forretningsrejser i 
Europa. Det blev også til et par 
svævefly, som deltes med fa
miliemedlemmerne og flyve
venner. 

Grum-Schwensens liv var 
uløseligt knyttet til Allerød 
kommune. Her havde han sin 
fabrik, hvor der blev produce-
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ret radio- og TV-kabinetter og 
maskiner til træindustrien, og 
han nåede i over 25 år at drive 
landbrug og flyvevirksomhed 
på Møllemosegård, hvor han 
i 1959 etablerede Allerød Fly
veplads, der har fået stor be
tydning både for almenflyvnin
gen og for industrien i Allerød 
og de omliggende kommuner. 

Sofus Grum-Schwensen 
har været en stor inspirator, 
både for sine mange flyveven
ner og for sin flyveglade fami
lie. Fru Alice "Babs" har både 
motor- og svævefløjet, og ud 
af børneflokken på syv er de 
tre stadig bidt af den skinbar
lige flyvegrille. 

Sofus Grum-Schwensen 
var æresmedlem af Nordsjæl
lands Flyveklub, som Birkerød 
Flyveklub nu hedder. 

Vi er mange, der vil savne 
en god ven. 

Udnævnelser 

Det danske Luftfartsselskab 

Direktør 
Gunnar Tietz 

Gunnar Tietz, der den 1. 
oktober overtager posten som 
direktør for DDL, Det danske 
Luftfartsselskab, SAS' danske 
moderselskab, kommer fra 
posten som chef for Danair, 
der fra samme dag ophører 
på grund af liberaliseringen af 
indenrigsluftruterne. 

Tietz, der er 59 år og ud
dannet i regnskabsvæsen, 
kom til luftfarten i 1965 som 
fuldmægtig i SAS daværen
de charterselskab Scanair. I 
1968 blev han personalechef, 
men i 1971 flyttede han til 
Danair som økonomichef, og 
i 1978 blev han administre
rende direktør. 

Flyvevåbnet 

Oberstløjtnant 
Henrik Dam 
Major Henrik Dam udnævnes 
pr. 1. november til oberstløjt
nant i Flyvevåbnet og overta
ger fra samme dato posten 
som chef for radarstationen på 
Bornholm. 

Han er 39 år, aftjente sin 
værnepligt i Flyvevåbnet, kom 
på officersskole og blev pre
mierløjtnant i 1984. Siden har 
han gjort tjeneste i Karup og 
på radarstationerne Skagen 
og Færøerne (som næstkom
manderende), ligesom han 
har gennemgået Forsvarsaka
demiet. Han har også været i 
Forsvarskommandoen og si
den 1992 i Forsvarsministeriet. 

FLS Aerospace 

Vicepræsident 
Henrik de 
Jonquieres 
Henrik de Jonquieres er ind
trådt i direktionen for FLS Ae
rospace som vicepræsident 
for salg og markedsføring. 
Han kommer fra moderselska
bet FLS Industries, hvor hans 
sidste post var præsident for 
FLS Japan og har mere end 
20 års erfaring i management 
og internationalt salg og 
markedsføring på højt niveau. 

Grønlandsfly 

Salgschef 
Mads Nordlund 

Afdelingsleder Mads Nord
lund, der i en årrække harvæ
rettilknyttel Grønlandsflys ho
vedsæde i Nuuk, er udnævnt 
til salgschef med ansvar for 
passagersalg. 

Planlægnings
chef Niels 
Kreutzmann 

.l 

Grænlandsflys hidtidige salgs
chef Niels Kreutzmann har 
overtaget posten som plan
lægningschef med ansvar for 
space control, fartplanlægning 
samt en nyetableret analyse
funktion. Også han har i en år
række har været tilknyttet 
Grønlandsflys hovedsæde i 
Nuuk. 

Premiair 

Adm. direktør 
Lars Thuesen 
Lars Thuesen er udnævnt til 
administrerende direktør for 
Premiair, der ejes halvt af 
Spies koncernen og halvt af 
det engelske Airtours, efter 
Thomas Rosenquist, der nu er 
chef forTranswede. Han er 39 
år og har tidligere været 
finansdirektør i SAS. 

60år 

Lufthavnschef 
Bjørn Birkholm 
Iversen 
Roskilde lufthavns nye chef 
Bjørn Birkholm Iversen fylder 
60 år den 5. oktober. Han be
gyndte i Flyvevejrtjenesten i 
1952, men flyttede allerede i 
1956 over i administrationen. 
Han har gjort tjeneste i Ka
strup, Ålborg og Roskilde. 

Mens han var i Ålborg, lær
te han at flyve, og han er fort
sat ivrig privatflyver med over 
1.000 timer, ligesom han har 
ejet eller haft part i adskillige 
fly. Han er næstformand for Rå
det for større flyvesikkerhed. 

Fødselaren er bortrejst på 
dagen. 
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Stieglitz med rød-hvide 
kokarder 
Af Bent Frikke 

En beretning om en Focke Wu/f FW 44 Stieglitz, der i 1940'erne 
var "i tjeneste" ved Hærens og Søværnets fælles flyveskole på Avnø. 

Klargøring af Stieglitzens fuselage med henblik på transport efter 
Adleren til Køge Svæveflyveklubs værksted. Foto via Aage 
Nielsen. 

11951 købte en i Køge bo
ende automekaniker en Focke 
Wulf FW 44 Stieglitz af en au
toophugger i Næstved. Flyet 
havde været brugt ved under
visningen af de første efter
krigshold af flyveelever ved 
flyveskolen på Avnø. Det fløj 
dog ikke, i hvert fald ikke offi
cielt, men brugtes til at øve 
motorstart o.l. 

Stieglitzen var i korrekt 
dansk militær bemaling, sølv
dopet med kokarder på over
siderne af det øverste sat pla
ner, samt på begge sider af 
fuselagen, endvidere split
flag på begge sider af finne/ 
sideror. 

Forhistorie: Ukendt 

Flyet stammede fra Luftwaffe. 
Ingen tvivl om det, selv om der 
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ifølge den liste over tyske fly i 
Danmark ved kapitulationen, 
som englænderne lod udar
bejde medio maj 1945, ikke 
var nogen Stieglitzer på Avnø 
- eller i Danmark overhovedet. 

Men der havde været Stieg
litz på Avnø. I perioden 24/10 
1940 til 11 /1 1943 havarerede 
ni på pladsen, og flyet kan væ
re sammenstykket af dele fra 
havarerede fly, som er undgået 
englændernes opmærksom
hed, da de i 1945-46 ødelagde 
de tyske fly i Danmark. 

Mekanikeren fra Køge tran
sporterede flyet ad landeve
jen fra Næstved til Køge. Pla
nerne, rorene, stræberne m.m. 
kørtes på en lastbil, mens fu
selagen kørte efter en person-

Stieglitzen på Avnø ca. 1949. 
Foto via P.E. Westerberg. 

bil, med halehjulet fastgjort på 
kofangeren. Denne personbil, 
en Adler Junior, var pudsigt 
nok også sammenstykket af 
tyske efterladenskaber. 

Opmagasineret i Køge 

Mekanikeren, hvis navn var 
Aage Nielsen, havde købtflyet 

for selv at gøre det flyveklar ti 1 
indregistrering, og han her-._ 
vendte sig til os i Køge Svæv~
flyveklub og spurgte om råc::, 
og vejledning. 

Vi kunne da fortælle ham 
at det ikke var noget man s~.: 
dan uden videre kunne gøre _ 
da der desuden ikke fandtes 
nogen papirer på flyet, var det 
en noget tvivlsom affære. 

Et af medlemmerne i klub
ben, Erik Ploug Hansen, hvis 
far ejede den gård, hvor Køge 
Svæveflyveklub havde værk
sted og opbevarede svævefly
ene, fik udvirket, at Stieglitzen 
foreløbig blev opbevaret hos 
klubben, indtil det blev afgjort, 
hvad der skulle ske med det. 

Erik Ploug Hansen, der På 
dette tidspunkt arbejdede hos 
Kramme & Zeuthen i Kastrup, 
foretog nogle forskellige små
reparationer på vinger og fu
selage, således at det var i ri
melig god stand. Motoren, en 
syvcylindret 150 hk Siemens 
stjernemotor var også kom
plet med manifold og de ka
rakteristiske indkapslinger 
omkring cylinderne. Propellen 
var der også, og det eneste, 
der manglede, var rygflyv
nings-karburatoren. Den hav
de Sylvest Jensen købt af op
huggeren i Næstved og instal
leret i sin KZVIII OY-ACB, som 
anvendtes i hans luftcirkus i 
1950 kunstflyvning og opvis
ning i rygflyvning. 
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I den tid, flyet henstod hos 
klubben, har jeg mange gan
ge studeret de forskellige dele 
af flyet, som blev opbevaret i 
adskilt tilstand, og jeg kan hu
ske, at det af kontrolskiltene 
ved roden af hver planhalvdel 
fremgik, at de var fremstillet i 
Tjekkoslovakiet i besættels
årene. De havde forskellige 
serienumre, hvilket indikerer, 
at flyet var sammenstykket. 

Desværre fik jeg aldrig ned
skrevet disse numre og fa
briksnavnet, men jeg mener 
at kunne huske at de var frem
stillet på Skoda-fabrikkerne, 
som jo arbejdede for den tys
ke besættelsesmagt. 

Solgt til Bent Halling 

I sommeren 1952 var jeg be
skæftiget hos Bent Halling 
(Dansk Aero) med genopbyg
ning af en EoN Olympia, som 
Dansk Svæveflyver Union 
havde købt af Flyvevåbnet. Ef
ter et havari under hjembug
sering fra England var den 
blevet temmelig meget be
skadiget, bl.a. måtte der byg
ges en helt ny fuselage til flyet, 
der blev indregistreret OY
FUX. 

I denne forbindelse omtalte 
jeg denne Stieglitz, som hen
stod på vort klubværksted i 
Køge, for Bent Halling. 

Der går så nogle år. En dag 
kontakter Bent Halling mig og 
spørger, om denne Stieglitz 
stadigvæk befinder sig i Køge 
og om den eventuelt er til salg. 
da han muligvis er interesse
ret i at købe flyet. 

Ved forespørgsel hos Aage 
Nielsen, der i mellemtiden er 
blevet autoforhandler (Fiat), 
får jeg så at vide, at han gerne 
vil sælge det omtalte fly. Den
ne besked giver jeg s$ til Hal
ling, som kontakter Aage Niel
sen, og handelen går herefter 
i orden. 

Prisen kender jeg ikke, da 
jeg ikke involverede mig yder
ligere i denne sag. 

Bent Halling afhentede fly
et i 1956 og transporterede 
det til Dansk Aeros værksted 
(,.Christoffer Werke") i Bags
værd på Christoffer Alle, deraf 
tilnavnet. 

Et stykke tid efter solgte Hal
ling flyet til en tysk gruppe, som 
arbejdede med veteranfly. 

Hvor er det nu? 

Desværre kender jeg ikke til, 
hvor denne gruppe kom fra i 
Tyskland - det kunne jo ellers 
have været interessant at føl
ge flyets videre skæbne. 

Sandsynligvis flyver det i 
dag med tysk registrering, el
ler måske er det blevet an
vendt til sammenstykning af 
andre FW 44 Stieglitz. 

De medfølgende fotos har 
jeg skaffet fra henholdsvis 
Aage Nielsen, Køge og fra 
pensioneret SAS luftkaptajn 
P.E. Westerberg, Aabenraa, fly
veelev på Avnø i 1949, hold 2. 

På vej til Køge Svæveflyve
klubs værksted. 

Foto via Aage Nielsen. 

Maersk 
rabatter 

Maersk Air fortsætter 1. okto
ber med at beflyve de ruter, 
man har fløjet under Danair
samarbejdet, altså mellem 
København og Billund, Born
holm, Esbjerg, Odense ogVo
jens, men introducerer samti
dig et nyt priskoncept. 

Normalprisen forbliver 
uændret. men der indfører Mi
nipris og Super Minipris med 
30-50% rabat til passagerer, 
som vælger en rejse med mi
nimum to overnatninger eller 
rejser ud lørdag og retur søn
dag. 

Desuden ydes ægtefælle
rabat (40% på Mini og 25% 
på Super Mini), og for børn fra 
to til og med 17 år er der 50% 
rabat. ER man fyldt 65 år, er 
der desuden 10% seniorrabat 
på både Mini Pris og Super 
Mini Pris. 

KZVII 
på ryggen 
Vedr. billedet i nr. 
9, side 22: Jeg 
mener, at flyet er 
nr. 618 og at 
havariet skete den 
2. december 1953 
ved Torup, øst for 
Middelfart. 

Med venlig hilsen 

Niels Helm.ø Larsem 

For unge, der er fyldt 18 
år, men ikke 22, er der usæd
vanlig billige ungdomspriser, 
300 kr. for en enkeltrejse, 540 
kr. for tur/retur- og det er med 
fast reservation ! 

-· we·11 train you . . . 
like we train pilots 
for airlines and 
major helicopter 
operators 

Kawasaki recently chose Sierra Academy as their helicopter 
pilot training partner. Korean Air selected us to set up and oper
ate their ab initio pilot training center in the U.S. Fifty other air
lines and avlation operations from throughout the world have 
used our training services. 

We extend the same standards and career training environ
ment to you - and offer additional support serv
ices to help you, as an individual , succeed as a 
professional. 
Let us prove our value to you Phone. fax, or write for 
FREE COLOR CATALOG deta1hng our services In your 
speclfIc area ol Interest - AIRPLANE PILOT or HELI
COPTER PILOT 

W e w1II 1nclude 1nformatIon on Career Services/Job 
Placement Assistance, J-1 visas, College Degree 
options, Hous1ng, and Student Services 

SIERRA ÅCADEMV 
OF AERONAUTICS 
CAPT JØRGEN ANDERSEN PHONE +45 4879 4525 
SCANDINAVIAN REPRESENTATIVE FAX +45 4879 8722 
NELLERØDVEJ 22. DK-3200 HELSINGE 

AIRLINE DISPATCHER AND AIRCRAFT MECHANIC COURSES ALSO AVAILABLE 
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OSCAR 
YANKEE 

Kommentarer 
til 
Oscar Yankee 

Denne gang er der en spæn
dende type i rubrikken Til
gang: OY-JAK er den første 
Katana på det danske regis
ter. Flyet kommer direkte fra 
fabrikken i Østrig. 

Grob G 115 OY-CRF blev 
registreret første gang i Dan
mark i 1988, men slettet to år 
senere med henblik på salg i 
Tyskland. Det blev der dog ik
ke noget af, og flyet stod fem 
år på fabrikken, før det atter 
kom til Danmark. 

MD81 OY-KII erfra 1981 og 
har hidtil fløjet i Swissair som 
HB-INI. Den er lejet af SAS til 
1999; ejer er nu Greyhound 
Financial Services, London. 

Jantar OY-XZB er bygget i 
1988 og indkøbt i fjor fra 
Sverige. Den skulle deltage i 
Arnborg Open 1994, stadig 
med svensk registrering (SE
UGM), men havarerede den 
første dag. For genopbygnin
gen står Dan-Glide, Skive. 

Cessna OY-SFK er fra 
1978, ex N9194R. 

OY-GOS og OY-HFW er fa
briksnye. 

Tilgang 

OY-

CRF 
GOS 
HFW 
JAK 
KIi 
SFK 
XZB 

Slettet 

Type 

Grob G 115 
Cameron V77 
Robinson R44 
HOAC DV20 
MD81 (DC-9-81) 
Cessna TR 182 
PZL SZD-48-3 

OY- Type 

DXH SZD-30 Pirat 
JAW PA-28-201 RT 
HFN Robinson R22 
HFR Robinson R22 

Ejerskifte 

Fabr. nr. Reg.dato Ejer 

Dato 

9.8. 
18.7. 
25.8. 
25.8. 

8033 
2963 
0195 
20125 
48008 
R18200667 
8-1737 

Ejer 

2.8. 
31.7. 
20.7. 
26.7. 
17.7. 
20.6. 

7.8. 

Billund Flyveklub 

Preben Bruhn Jensen, Gilleleje 
Rimmy Tschernja, Brøndby 
Fox Juliet ApS, England 
Air Alpha, Odense 
SAS, Kastrup 
Sydjysk Faldskærmsfly, Rødekro 
Carsten Thomasen, Skive 

Årsag 

C.E. Larsen, Hejnsvig 
Peter K. Hansen, Rødvig 
Fox Juliet ApS, England 

Solgt til Tyskland 
Hav. 21.6.95, Læsø 
Solgt til England 
Solgt til England 

OY- Type Reg.dato Nuværende ejer Tidligere ejer 

ACW 
AGR 
AJU 
AKH 
BED 
BGI 
BGZ 
SKI 
BLK 
BVT 
CDJ 
CFR 
DSO 
FRB 
GAL 
LEO 
XIC 

PA-22-150 
Cessna 182M 
Cessna F 150L 
Cessna F 172K 
Beech 76 
PA-34-200 
PA-28-140 
PA-23-250 
PA-23-250 
Beech F33A 
SOCATATB9 
PA-34-220T 
KZIII 
PA-28-140 
AA-58 
RansS-10 
Twin Astir 

XZB SZD-48-3 

24.7. Kalundborg Aviation 
15.8. Center Jump, Odense 
25.7. J. Sørensen, Blokhus+ 
24.8. H.J. Jacobsen, Nordborg + 
10.8. North Flying, Ålborg 
17.8. Aircraft, Hvidovre 
26.7. Cimber Advisor, Hadsund 
14.8. lntermerer ApS, Kbh. + 
21 .8. Troels Boutrup, Vamdrup + 
25.8. Dansk leasing, Esbjerg 
25.8. Reklame Service, Randers 
24.8. FACI NS, Hesselager 
1 o.a. Ole Lindhardt, Helsinge 
26.7. Dansk NLP Institut, Silkeborg 
22.8. Knud Andersen, Odense 
31.7. Bernt Jensen, Padborg + 
28.7. L.H. Nøhr Nielsen, Ryomgård 

22.8. Skive Svæveflyveklub 

Charlie Whiskey Klubben, Hårlev 
Odense Faldskærmsklub + 
J. Winther Hansen, Ålborg + 
R. Hove-Christensen, Nakskov 
N. Thestrup, Klampenborg 
Jetair, Roskilde 
B.V. Nielsen, Hobro 
Infokort, Rødovre 
Cocktail Retailers, Odense 
Northwest Air Service, Thisted 
Hans T. Jensen, Roskilde + 
Amlet Erhverv, Hedehusene 
N.A. og P.E. Nielsen, Sæby 
Cimber Advisor, Hadsund 
Jørgen Weber Stenstrup 
Leo Mortensen, Toftlund 
Dansk Svæveflyver Union, 
Arnborg 
Carsten Thomasen, Skive 

OY-JAK er den første danskregistrerede DV 20 Katana. Den er udlejet til Center Air, Roskilde. 
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FLY
KENDING 

Vil du vinde en flyvebog? 
Skriv løsningen på et almin
deligt stykke papir med angi
velse af billednummer og fly
type og send den til FLYV, Skt. 
Markus Alle 13.4, 1922 Fre
deriksberg C, så den er frem-

5 

9 

me senest den 21. oktober -
og mærk venligst konvolutten 
Flykending. 
Blandt de rettidigt indsendte 

løsninger trækker vi lod om to 
præmier. For at vinde første
præmien skal indsenderen 
have identificeret alle 16 fly
typer korrekt, mens det for an
denpræmien er tilstrækkeligt 
med 12 rigtige. 

Løsningen på opgaven 
bringes i nr. 11, vindernes nav
ne i nr. 12. 

6 

10 

14 

Opgaven I nr. 9: 
1. A-6 lntruder 
2. MiG-21 Fishbed 
3. Tornado 
4. F-15 Eagle 
5. MiG-27 Flogger 
6. F-4 Phantom 
7. F-15 Eagle 
8. Su-17/22 Fitter 
9. F/A-18 Hornet 
10. F-111 
11. Su-27 Flanker 
12. F-15 Eagle 
13. MiG-29 Fulcrum 

3 

11 

15 

14. Alphajet 
15. Jaguar 
16. F-5 Freedom Fighter 

Vinderne af opgaven i nr. 5: 
Flemming Raalund, Lindevej 
28, 4760 Vordingborg (Vingar 
for Norden. Nordens flygva
pen i farg). 

Anders P. Kyed, Fredericiavej 
1, 7100 Vejle (Berømte fly: F-
16). 

4 
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~ SKOLEN FOR LUFTFARTS UDDANNELSERNE 
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B+I og D aftenkursus starter i København 4. januar 1996 

D dagkursus starter i København og Billund 18. marts 1996 

AFIS/ Vejrobservatør - kursus, Billund 31. oktober 1995 
Flyveklarerer - kursus, København 1. november 1995 

FLT - kursus, København 29. januar 1996 

Andre luftfartsuddannelser kan oprettes efter aftale! 

Ring eller skriv efter uddannelsesprogrammet 

Luftfartsskolen BLL: Ellehammers Alle 1, 7190 Billund, tlf. 75 33 23 88, telefax 75 33 29 01 
Luftfartsskolen CPH: Hermodsgade 28, 2200 København N, tlf. 31 81 75 66, telefax 31 81 71 87 
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MODEL
SIDEN Et hjørne af virkeligheden 

Af Wilhelm Wlllersted 

Mange modelbyggere samler deres sæt - så at 
sige lige ud af landevejen eller startbanen - men 
bagefter, når vidunderet er bygget og malet 
efter alle kunstens regler, bliver modellen i 
mange tilfælde stillet op på en hylde sammen 
med samlingens andre fine eksemplarer. 

Men der er en voksende interesse for at gøre 
mere end det. Hvorfor ikke bygge modellen ind 
i et panorama? På den måde vil en flot model 
nemlig blive om muligt endnu flottere og inter
essant at se på bagefter. 

Her er nogle tips om, hvordan man kan lave 
interessante panoramaer til sine modeller. 

Alt efter temperament kan man 
udvikle sin helt personlige for
nemmelse for, hvordan et pa
norama skal være. Det kan 

faktisk være ganske enkelt, 
som for eksempel bare en lille 
bundplade, som man maler 
»cementfarvet« og så anbrin-

I denne vinkel - lidt fra oven - kan man blandt andet se, at 
højderoret også har fået sin bekomst. 
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B-17 har under nødlandingen pløjet sig vej gennem græsset 
på den engelske base og har fået bøjet propellerne. 

Panoramaet behøver ikke at være særligt indviklet for at have 
god virkning. Her er det en gammel hangar på Lundtofte, der 
danner realistiske kulisser for de ædle, gamle dobbeltdækkere 
De Havilland Moth i denne mini-udstilling bygget af Morten 
Grønbech til Danmarks Flyvemuseum i Billund. Også flyene er 
hånd/avede (i 1:100). 

ger modellen på. Men hurtigt 
får man lyst til at lade fantasien 
få frit spil. Og så kan man lade 
bundpladsen udvikle sig til et 
helt lille landskab. 

Det pynter under alle om
stændigheder, hvis man an
bringer figurer i nærheden af 
eller på modellen, som holder 
parkeret på pladen. Her kan 
man hente hjælp fra model
jernbanetilbehø rsfabrikanter
ne, som har et stort udvalg af 
forskellige figurer. 

De er ganske vist normalt i 
HO-skala (altså nøgternt 
betragtet i skala 1 :87) og hvis 
modellen er bygget i skala 
1 :72, så er de unægtelig lidt 
for små, men hvis man synes, 

at det bliver for generende, så 
må man i bedste tinsoldatstil 
fremstille sine egne figurer til 
panoramaet. 

Personlig synes jeg, at hvis 
man udvælger de rigtige fig
urer og eventuelt udbygger 
dem lidt, så bliver resultatet 
ikke så dårligt. 

Flere plasticfabrikanter - for 
eksempel Airfix - har i deres 
sortiment æsker med militære 
figurer. Tamiya har en række 
figurer til deres større bilmodel
ler, og de kan også nemt gø
res anvendelige til brug i et pa
norama - eller som man også 
kalder det - diorama - med en 
flyvemaskine. 

Et panorama består grund-
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Det japanske ponton fly fra Anden Verdenskrig er blevet anbragt 
på et stykke blød masonite malet som strandkant med pålimet 
sand. 

læggende af en plade, som inden samlingen forberedt på 
flyrnode li en bliver placeret på. sin rolle som havarist. 

Her kan man vælge træ. Som det kan ses, så er pro-
Krydsfiner er velegnet, ligeså pellerne naturligvis blevet bø-
spånplade. Men der findes jet, mens flyet banede sig vej 
også på markedet diverse gennem græsset ved siden af 
plader i plastmaterialer; navn- startbanen på basen »et eller 
lig isoleringsplader er veleg- andet stedcc i England anno 
nede til opbygning af panora- 1943. Skudhullerne er lavet 
maet. med en opvarmet knivspids 

og ved hjælp af varme er for 

Mavelandet 8-17 
eksempel højderoret blevet 
molesteret. 

Som illustration til denne Inspirationen er hentet fra 
artikel har jeg blandt andet etfotografi af en »rigtig« 8-17 
valgt det dramatiske, hvor en nødlanding under krigen. 
Boeing B-18 Flying Fortress er 
vendt tilbage efter et togt over 

Græs i metermål Tyskland under Anden Ver-
denskrig. Ved at studere dette I forbindelse med bemalingen 
panorama får man måske in- af panoramaet er der hoved-
spiration til noget lignende sageligt anvendt matte model-
med en af de modeller, som farver af den type, som man 
man selv vil prøve at bygge kan købe i hobbyforretninger-
ind i et panorama eller dio- ne. Der er også brugt pulver-
rama. maling - købt i en forretning, 

B-17 modellen blev natur- der sælger kunstnerfarver. Og 
ligvis allerede i tidlig tilstand pulveret er drysset ud overfor-

Den finske Fokker D.21 model - i skala 1 :72 - har i panoramaet 
fået selskab af tilsvarende militært udstyr i HD-skala fra Airfix, 
og det ser da ikke så tosset ud! 

OKT. 95 

Messerschmitt 109 'eren her er også med god virkning blevet 
bygget inde i et panorama. 

skellige steder og derefter tål- Som illustration til artiklen 
modigt fæstnet ved hjælp af har jeg valgt et lille udvalg af de 
matlak. panoramamuligheder, som 

Græsbanen iøvrigt er en af man måske vil blive inspireret af. 
disse græsmåtter, som man Der er ingen grund til at 
kan købe så at sige i metermål holde sig tilbage. En model 
hos modeljernbanefolkene. anbragt på en »cementmaletcc 
Den er limet fast på basis- plade - eventuelt lavet med 
pladsen ved hjælp tapetkli- sorte eller sortgrå streger, så 
ster. Og selve græsset har na- det ser ud, som om den er byg-
turligvis fået lov til at tørre helt get op af fliser eller er blevet 
op under limningen, så basis støbt i store flager, som man 
er blevet bedst mulig. gør på militære baser, er den 

Bremsesporene er lavet i nemmeste måde at komme i 
gips, som er blevet malet med gang på. Man behøver jo ikke 
matfarve. Man kan også anven- at lime modellen fast på un-
deplastisktræ, Polly-fillaspartel- deriaget, så den er fast stati-
masse eller den såkaldte Body- oneret for stedse i panorama-
Putty, som man bruger i forbin- et. 
delse med samlingen af pla-
sticmodellerne, for eksempel Rigtig god fornøjelse! 

til at dække sprækker og lig- Der vil med garanti åbne sig 
nende på et samlesæt med ikke en helt ny verden, hvis man 
al for god pasform fra fødslen. først bliver »bidtcc af pano-

ramaerne eller dioramaerne til 

Mange muligheder 
sine plasicflymodeller! 

Det morsomme er, at bliver Hawker Hunterfra Flyvevåbnet 
man først bidt af det at bygge har fået følge af et brandkøre-
panoramaer eller dioramaer til tøj. Panorama-pladsen er ce-
sine fly, bliver man bedre og mentfarvet med påmalede stø-
bedre til at få ideer. berender. 
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NEW MOONEY OVATION M20R 
FC>R SA...LE 

Specification and Performance:. 
Max. cruise speed 190 KTAS at 9,000 ft 
Range 1,130 NM at 9,000 ft 
Horsepower 280 MCP 
Engine Continental 1O-550-G 

Further information and demoflight, please 
contact Mooney Dealer, Niels Sundberg, 
Sun-Air of Scandinavia A/S, 
Phone +45 75 33 16 11 • Fax +45 75 33 86 18 

HANGARPLADSER UDLEJES 
på HADERSLEV FLYVEPLADS EKHV, 1120 m. asfaltbane m/lys. 

TILBUD: Køb et årskort for 1996, 
betal nu og få oktober kvartal 1995 gratis. 

SAMME TILBUD gælder hangarleje betal for 1996, oktober 
kvartal 1995 gratis (lejepris 625,- kr. pr. mdr. incl. moms). 

Flyværksted og BP tank forefindes. 

FLYMØLLER tlf. 74 52 86 40 / FLYVEPLADSEN tlf. 74 52 86 11. 

SAS FLIGHT ACADEMV 
og 

SKOLEN FOR LUFTFARTSUDDANNELSERNE 

uddanner 

TRAFIKFL YVERE 
Ring eller skriv efter uddannelsesprogram med nærmere oplysninger 

om optagelsesbetingelser, uddannelsesforløb, priser etc. 
hos: 

JA.I 
SLU TRAFIKFLVVERSKOLEN/ 

DANISH AVIATION COLLEGE 

FLIGHT ACADEMY 

Lufthavnsvej 48, DK 4000 ROSKILDE 
Tel. +45 46 1914 88 - Fax +45 46 19 13 12 

Grab 115A for sale 
Low hours. Choice of 2. 1989/ 
90. New public Cola. Dual Nav. 
COM. AOF. DME, Trans, Trans/c. 
Many extras. Excellent value. 
Form DM 79.500. Phone lreland 
+353 1 2833258 Fax +353 1 
2835462 

IJ.IZ == Q a:i 
~ffi cna: 
CIOØ 

~i en. 
c:,c:s zæ z2!i RD EQUIPMENT - a Skovvej 40 . 4622 Havdrup m III,; Telefax 4618 68 46 

a:I 46186909 

Piper Tripacer sælges 
Godt udstyr, nyrenoveret, ny 
propel. 
Motor 900 timer. 
Tlf. 4466 2728, 4649 6543, 

4619 0837 

• Salg • Servloe 
• Reparation 
• Motorer 
• A-ervedele 
• mte.-..yn 

Forhandler al RANS • SHADOW 

lamt V,C, Jensen 
Tff,74676622•30744782 

Tendervej 35 B, 6330 Padborg. 
V•r1<sted: Flyvepladsen 7 

EFTERÅRSUDSALG! 
GARMIN GPS55 - Battery packs og ladestande - E.W. barografer - WIN 
747 760nav/200com håndradioer. Garanteret laveste priser. Endvidere 
den nye GPS90. Alt leveres fra lager. 
BACHMANN, International House, Bella Center, 
2300 København, Tlf. 32 47 33 32, Fax 32 47 33 35 

B+l-teori 
Vi starter .aftenhold. ultimo,.augi:isf .. . 

·: - Under.visning 2 x ug·entlig 
lfr. :1 4.500,-

Ring for tilmelding/yderligere oplysninger. 

Skolen for civil ' ® i 
Pilot Uddannelse Kone CAT 

-TeoriafdeUngen 

Roskilde Lufthavn • 4000 Roskilde. Tlf.: 46 19 16 30 Fax: 46 19 13 15 

Segelflug -
Bildkalender 1996 
Den nye kalender i det 
velkendte store tværformat 
viser 13 pragtfulde 
farvefotos af svævefly fra en 
række lande i Europa. 
Forklarende bagsidetekster 
til hvert billede på tysk, 
fransk og engelsk samt 
profilskitser og tekniske data 
til de viste fly. 
Pris ca. kr. 180,-

NYBODER BOGHANDEL 
St. Kongensgade 114 
1264 København K 
Tlf. 33 32 33 20 
Telefax 33 32 33 62 

Købes 
Grumman Tiger 

eller Cessna I 72 årg N 
Evt Rally I 00 1 bytte. 

Tlf. 8641 2330 (aftenj 

PIPER CUB J-3 65C, 1939, OV-AIS 

Beech 23 sælges 
4 personer, 160 HK, flot 

og velflyvende. 
Pris kr. 125.000,-. 

Tlf. 9793 1823 

Bliv medejer af DHC-1 Chipmunk 
115 part I OY·ALD, hjemmehørende på 
Stauning Lufthavn sælges. Flyet er 
restaureret i 92/93 med 0-stillet motor 
Ejerlauget har fastsat følgende priser 
for 1995: Fast bidrag 300 kr./md., 5 
første flyvetimer 450 kr Jtime og 
derefter 350 kr./time. 
For nærmere oplysninger kontakt 
Mogens Pedersen på tlf. 86 62 83 08. 

GROB 115A for sale 
Low hours. Choise of 2. 1989/90. 
New public Cofa . Dual Nav, 
Com, AOF, DME, Trans, Trans/c. 
Many extras. Excellent value. 
Form DM 79.500. Phone lrefand 
+353 1 2833258 
Fax +353 1 2835462 

It 2500 hr. 250hr since total renovation ol fuselage and engine. Ceconite 
covered. Beautiful condition overall, must be one of the best in Denmark. 
LOB until June 1997including ICOM radio, headset and intercom. 
Price 180.000 DKK. Located Vamdrup. 
Contact Jørgen Pedersen - Phone 7558 3402 

j 



Annoncører i dette nummer 

Avia Radio ... ......... .... .. ..... 2 
Codan ........ .... ....... .. ........ 2 
North West Air Service ... . 2 
lkaros Fly ... ... .............. ..... 2 
Topdanmark .... ............. ... 7 
Business Flight Service . 15 
KDA .............................. . 30 
Sunair ........................ .. .. 38 

PA38 Tomahawk 1979 
Tf 3775 

Motor SMOH 1750 (fBO 2400T) 
I King KX 175 NAV/COM 
I King KT 76 Transporter 

AP Navigator 
Intercom. 

Pris kr. 175.000,
Billund Air Center A/S 

Tlf. 75 33 89 07 

SAS Flight Academy .. .. . 38 
Skolen for civil pilotudd. 38 
RO Equipment .............. . 38 
Nyboder .... ................. ... 38 
European Soaring Club . 39 
West Wind ..... ......... ....... 39 
Billund Aircenter ............ 39 
Flyveskolerne ............... . 40 

Klassiker Cessna 170 
1950, god stand, TT 2894, VOR, 
GPS, Map-Tracker. 
Nyt LOB fra juli '95, gælder 3 år. 
Priside DKK 175.000,. 
Eigil Hangaard . DK tlf. +45 4824 1155 

Flyv for kr. 100 pr. time 
CUBYDLIJ!nliptszlc!!. 

1Tmlllillr.11Jffl11,..o1mab.i,or1111J,msw1trpl 
ll• oeladcrplllt• .lhnlicll.l!t.F ..... 11~ 
!-mdl/Ll.åkdiåia!• olt11111t,dløl!J,•IIIIIIJ• 

MMRllpR,g,lld,silcørt~ MOTOl:ØS ... 111• 
iNW!lndiljifioiidl- .c..Aailff.111..., G. 
KN,pldodslJrlad.~....... li 

111 2111:.11 ... llib llJrqislnn! ..,_ 
........ c..; 

..... 1r. 
pidllirm kr.-i-28.000,-

Tif. 46 4, 65 43 

Beecb 
Hawker 

Beechcraft 
Scandinavia A/S 

Beecb 
Hawker 

BollWI , llftln • King lir - Super King Air - Bttchjtl - 1900D latiner - Hawktr 800 - Hawker 1000 
1990 Bonanza F33A, SIN CE-1496, King Sllvercrown, TT 1340 

1993 Bonanza A36, SIN E-2n3, King Sllvercrown, TT 550 
1992 Baron 58, SIN TH-1669, King Sllvercrown, TT 985 

1988 King Air C90A, SIN LJ-1181, Colllns, TT 2320 
1992 Super King Air B200, SIN BB-1416, Collins, TT 900 

1992 Super King Air 350, SIN Fl•86, Collins, TT 1060 
1988 Beechjet 400, SIN RJ-14, Collins, TT 2600 

1979 Hawker 700B, SIN 257062, Collins, TT 7003 
1984 Hawker 800, SIN 258024, Collins, TT 3386 

1992 Hawker 1000B, SIN 259026, Honeywell, TT 675 

Kontakt Martin Glamann for fulde specifikationer! 

Solhøjgaardsvej 10 Telefon: 46191 0 33 
Københavns Lufthavn Roskilde Telefax: 46 19 03 21 
4000 Roskilde 
Beechcraft Scandinavia /l.JS er eneforhandler for Raytheon Aircraft Company i Skandinavien 

• 

~ .. ·--Billund 

INTERNATIONAL 
GLIDING CLUB OF 

SOUTH AFRICA 
Don't miss out this winter. 
lf you want to experience some of the 

best soaring in the world, 

then its got to be with the 

European Soaring Club 
at Mmabatho. 

For hire: ASH25, LS6c, ASW2(), 
Mosquito, Discus, Pegasus. 

For details of glider hire or glider shipping. 

Write to 
JillBurry, 
Tue Steam Barn 
Lasham, Hants 
GU345SD 
England 

Or contact Brian Spreckley 
Tel France (33) 54 37 34 08 
Fax France (33) 54 37 50 72 
or Fax UK ( 44) 1256 381171 

"WESTWIND 
Become an experlenced professional 

PILOT 
Westwind includes 1000 hours of total flight time+ MEI 
in the internshlp program for Scandlnavian graduates. 

Next classes start 6th November 1995. 
$ 18.960 (- DKK 113.000) 

Contact us for a brochure: 

In Scandlnevia call: Guy Wenckens - Pratstefmlledvej 58 - DK 2770 Kastrup 
Tal: Evenlng 1+45) 3151 2731 - Day 1+45) 3315 7374 • Fax: {+45) 3315 5131 

wE·s7·w1ND Av1dt/on Acadorny ~ 
701 W Occr Valley Aoad Pllocnuc AZ 85027 USA· Tcl 00 1 602 582 3373 • FaJ11 582 4396 

Piper Arrow IFR 

Flyveskolen 
Billund Air Center A/S 

. -- ... - .-_ .... .,. ... , . 

PA 28 R sælges, meget velholdt, altid 
i hangar. Motor 180 timer siden OH, 
prop. 0-stillet. Digitale radioer 760 
kan., R-nav, autocontrol III intercome, 
headset. Priside kr. 280.000,-. 
Hangar i Ringsted (1/2 part) 

tilbyder: 

Skoling til alle certifikater & 
konverteringer. 

Et koncentreret skolingsforløb giver 
et godt resultat, og herved sparer du 
udgifter til ekstra flyvetimer! 

Ønsker du en professionel og koncentre
ret uddannelse, så ring til os! 

Rekvirer brochure & prisliste 

Air Center A/S · 
._. • • • •- • ' .• • ~ • • • I 

Billund Lufthavn 
< • .,,_._ -~ - ---,:-. 

Tlf. 75 33, 89 07 
Fax 75 35 39 66 

kan sælges med, pris kr. 38.000,-. 
Tlf. 53 76 03 89 

Hangarpladser 
på EKRK og EKRS fra 

kr. 700,- pr. måned. 
SABRO 

Tlf. 4290 3020 

KZ III el. VII 
der trænger til 

restaurering købes! 
Tlf. 53 64 11 27 
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Lær at flyve 
HER ER 
FLVVESKOLERNE 

De anvendte bogstaver betyder uddannelse til: 
A:privatftyver-certifikat. B:trafikflyvercertifikat af III klasse. 0:trafikflyver
certifikat af I klasse. l=instrumentbevis. IFR:instrumentflyvning. 
VFR=sigtflyvning. PFT :periodisk flyvetræning. TWIN:tomotors. 
INT:intemationalt. NAT.:nalionalt. nat-VFR:tilladelse til at flyve i mørke. 
FLT =flyvetelefonistbevis.AB-INmO::frabegyndelsen og frem til trafikflyver
certifikat på twin. INSTRUKTØR:flyveinstruktøruddannelse. OMSKO· 
LING:typeomskoling 

HOVEDSTADSOMRÅDET 
AIR GATE APS 
Lufthavnsvaj 44, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, Ttt. 46 19 14 22 
Bornholms Lufthavn, Ranne 
Tønder Flyveplads 
6270 Tønder, Ttt. 74 72 26 55 
Alle certifikater, bannerslæb. 
Speciale. US konverteringer, teon 9 og 10. 
Teori: A/NVHF / IVHF / FLT. Individuel A-teori 

ALLERØD FL YVESKOLE 
Allerød Flyveplads, 3450 Allerød 
TIi. 4817 7915, Fax 4814 0148 
A, I, Omskoling, PFT·A, I. Teori A, lnt.JNal VHF. 

CENTER AIR ApS 
Hangarvej A4, Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
TIi. 46 19 08 07, fax 4619 08 37 
Ringsted Flyveplads 
Odense Lufthavn 
A,B,l,Twin, instruktør. Kunstflyvning, halehiul, omskoling, PFT
A,B,I, Twin. Natllnl•VHF, FLT, morse. Teori: A 

COPENHAGEN AIRT AXf A/S 
Københavns Lufthavn Rasklide 
Lutthavnsvej 20, 4000 Roskilde 
Ttt 46191114,fax46191115 
A, B, I, Twin AB-INITIO, Instruktør, nat-VFR, Omskoling, PFT-A, 
B, I, Twin.Teori: A, B+t, 0, NATnNT•VHF, FLT-bevis. 
Lolland Falster AirpOfl, 4970 Rødby 
Ttt. 53 90 62 37, fax 53 90 66 72 
A, omskoling, PFT-A. Teori: A 

R. YVETEORISKOLEN 
Lufthavnsvej 50 
4000 Roskilde 
Ttt. 46 19 16 60, Fax 461916 50 
Teori· A/1, B/I, 0. 
Desuden kurser i High Level Meteorology, Jet Engine 
Fundamentals, konverteringslwrser fra udenlandske certifikater, 
FLT kurser samt alle former for forskelfige fagkurser tilrettelagt 
specielt i hvert enkelt tilfælde Alle kurser tilrettelægges stort set 
over hele landet. 

IKAROS FLY ApS 
Hangarvej A 12, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, df 46191010, fax4619 0515 
T eon: A, B/ I + 0 gennem Skolen for Civil Pilotudd. (CPU) 
Skole/PFT: A, B, I, 0, twin, turboprop, instruktør, nat-VFR, 
omskoling, simulator, bannerslæb. Speciale: LIS-konverteringer. 
Kommunikation: Natllnt. VHF og morse. FLT gennem Skolen for 
Civil Pilotudd. 

HELIKOPTER-SERVICE A/S 
Lufthavnsvej 32, 4000 Roskilde, tlf. 46 19 15 11 

A, B, AB-lnitio, instruktør, Nat-VFR, omskoling 
jethelikopter, PFT - A,B 

A/S HELIFLIGHT OENMARK 
Lutthavnsvej 50 Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, Uf. 46 19 00 11 

A og B skohng på helikopter, nat-VFR samt PFT på helikopter, 
omskollng til jethehkopter incl , Jet fundamentalt, simuleret I-træning 
som integreret del af I-program på helikopter. 

JET AIR FLIGHT ACADEMY 
Lufthavnsvaj 60, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf 46 19 15 55 
Fax 4619 16 50 

Praktik: A, B, I, 0, Twin, Instruktor, Turboprop/Jelskofing. Simulator, 
AB initio saml PFT 
Teori: A, B/I, 0 (koncessionshaver B/I og O FTS) 
Kommunikation: Nat. - VFH, lnt. VHF, FLT, 
Morse, Simulator 

SKOLEN FOR CML PILOT UDDANNELSE 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tlf. 46 19 16 30, fax 46 19 13 15 

Teori· A/1, B/I, 0. (koncessionshaver B/I og O·CAT] 
Desuden kurser i High Level Meteorology, Jet Engine 
Fundamentals, Konverteringskurser I forb.m. udenlandske 
certifikater, Flyvetelefonistbevis kurser, BL 9 og 10 teori. Human 
factors and lim1tations, PFT-kurser samt alle former for fagkurser. 
Undelvisning primært klasseundervisning. Enkelt hold og 
specialkurser oprettes etter behov. 

SKOLEN FOR LUFTFARTSUDDANNELSERNE (SLU) 
Hel!nodsgade 28, 2200 København N, 
tlf. 31817566 
Ellehammers Alkl, 2. sal 
7190 Billund, tlf. 75 33 23 88 

Teori: B/I, 0, FLT, flyveklarerer, nyveinstruktør- og konverterings
kurser. Andre luftfartsuddannelserliAlydes etter aftale ATS-, AFIS· 
og radarkurser m.v. 
Terminer og betingelser som angivet i skolens undervisningsprogram 

FYN 
BEL AIR 
Odense Lufthavn 34, 5270 Odense N, tlf. 64 89 16 12 
Mobll 30 69 79 12 
SkoleHyvning 111 A, Bog I samt omskoling og PFT. 
Teori til A samt NAT/INT-VHF og FLT. 

CENTER AIR 
Odense Lufthavn, Rosengånlen, 5270 Odense N, Ttt. 65 95 44 44 
A-skoling, A, PFT, 1-motors omskoloing 

nnr-~ ·-·· •. _ .... __ -!. 

.JC.1\··.\STRUP 

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

A, B, I, Twin, AB lnitio, Instruktor 
PFT, omskottnger, Teori A, NaUlnt-VHF 
US konverteringer 
Omskoling tW bannerslæb/flys!æb 
Basic Aerobalic, Speciale: Llddannelse til søfly 

KARLOG AIR A/S 
Sonderborg Lulthavn 
6400 Sonderborg 
TIi. 74 42 22 85, fax 74 42 90 85 

Billund, m. 75 35 41 85 
Esbjerg Lufthavn, tlf. 75 16 05 85 
Aarhus/Tirstrup, tlf. 86 36 39 85 

A, B, I, Twin, Instruktør, Teori A, PFT og 
typeuddannelser, lntJNat., VHF, FLT, Morse, Konverteringer 

A/S HELIFLIGHT DENMARK 
Lufthavnsvaj 35, Billund Lufthavn 
7190 Billund, tlf. 75 33 89 11 
A og B skoling på helikopter, Nat-VFR samt PFT på helikopter, 
omskoling til jelhelikopter incl. Jet lundamentalt, s muleret 
I-træning som Integreret del af I-program på helikopter 

JET AIR FLIGHT ACADEMY 
Lutthavnsvej 35, Billund Lufthavn, 7190 Billund 
TIi 75 35 40 09, fax 75 35 40 49 

Praktik: A, B, I, 0, Twin, Instruktor, Turbopmp/Jetskoling 
Simulator, AB lmtio samt PFTTeori: A, B/I, O (koncessions• 
haver B/I og O:FTS 
Kommunikation: NAT, -VHF, tnt VHF, FLT. Morse, simulator 

NORTH FL YfNG A/S 
Aalborg afd.: Aalborg Lufthavn, 
9400 Nr. Sundby, TIi. 98 17 38 11 
Århus afd : Århus Lufthavn, 
8560 Koi nd. Tlf. 86 36 34 44 
A, B, I, Twin, PFT, nat-PFT, teori A, instruktør 
Turbo Prop Skoling 

SYGOSAIR 
Vamdrup Flyveplads, 6580 Vamdrup, 
TIi 75 58 34 02 

Skoling til A samt PFT til A, omskoling a le enmotorede. 
Teori: A, NatJlnt. VHF 

TRAINING CENTER WEST 
Karup Lufthavn, 7 470 Karup, Tlf. 97 1 O 12 66 
Siauning Lufthavn, 6900 Skjern, tlf. 97 36 92 06 
Skive Lufthavn 
Viborg Flyveplads 
Herning Flyveplads 
Århus Lufthavn 
Vamdrup Flyveplads 

A, B, I, PFT til alle cert. Twin, instruktør, Teori· A, B+I, 0. 
lntJNal-VHF, FLT bevis+ teknisk og praktisk 
undervisning på flere turbo og jet typer. 
{konsse$slonshaver B/1 og O: FTS) 





GPS NYHED GPS 
GPS- Satellite 

Navigatwn 

Har alle G PS-45/95 faciliteterne. 
I samme størrelse som en mobilradio 

SALG . SERVICE . GARANTI 

AVIA RADIO A/s 
Hangar 141 
Copenhagen Airport 
DK-2791 Dragør 

Phone: 32 45 08 00 
Telex 31321 
Fax 32 45 73 75 ® 

~· 

2 

@u@dJ@fl]fill[;:>~0~@ § fillO°=,dJ@ 
GENERAL AVIATION HUSH KITS BY: 

Kære flyejer 
Ønsker du støjen nedsat på dit fly, 

venligst kontakt os på telefon 97 96 53 22 eller 
fax 97 % 53 02 for pris ind. montering. 

North-West Air Service A/S er i dag 
eneforhandler af ovennævnte system 

med godkendte ST-er. 

North-West Air Service A/S 
Thisted Airport • DK•TT30, Hanstholm 
Tlf.: 97 96 53 22 . FAX: 97 96 53 02 

F lyforsikring 

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

~ .... 
FL YUDLEJNING 
AYF AA-1 IFR/GPS 
BSV C172 IFR 
RPJ C172 IFR 
BIU C172 IFR 
BRT PA28-181 IFR 
CJI PA28-181 IFR 
BLU PA28-181 IFR 
BEi C177RG IFR/GPS 
CRC C177RG IFR/GPS 
ENG PA32-SIX IFR 
ASJ BE95 IFR/TWIN 
Rabatordninger efter aftale. 

SKOLEFL YVNING 
A. B. I & Twin skoling samt PFT. 

Velkommen hos 
Danmarks stærke 
forsikringspartner. 

@dan 
Luftfartsafdelingen 

Gammel Kongevej 60 
1790 København V. 

Tlf.: 3 1 21 21 21 

PR. TACHO 495,-
PR. TACHO 625,-
PR. TACHO 625,-
PR. TACHO 625,-
PR. TACHO 790, 
PR. TACHO 790.-
PR. TACHO 790,-
PR. TACHO 845,-
PR. TACHO 845,-
PR. TACHO 1.190,-
PR. AIRB. 1.600,-

Vi er specialister i konvertering af udenlandske certifikater. 
Kom eller ring og få tilrettelagt din uddannelse til en fornuftig pris. 

A-CERTIFIKA T 
Vi kan nu tilbyde en virkelig fordelagtig pris på A-certifikat: 
Cessna 172 -999.2~ incl. 25% moms pr. bloktime 
Prisen er under forudsætning af kontant afregning etter hver flyvning. 

Åbent alle dage mellem 08:00 & 19:00 

IKAROS FLY- ROSKILDE LUFTHAVN -46191010 
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68. årgang nr. 11 

Rubrikker 

Kort sagt 

I øvrigt 

Oscar Yankee 

Navne 

Flykending 

Modelsiden 

Redaktion: 
Sankt Markus Alle 13,4, 1922 Frederiksberg C 
Telefon 31 35 45 00, Telefru< 31 35 97 68 

Ansvarshavende redaktor: 
Hans Kofoed 

Abonnement og administration: 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Telefon 4619 0811 , Telefru< 46191316 

Abonnementspns: 324 kr. pr.år. 

Administration vedr. medlemmer af 
Flyvev6bnets Soldaterforening: 
Frank Jeppesen, Dehnsvej 8, 4700 Næstved 
Telefon 53 72 17 28 

Annoncer: 
Jakob Tornvig, Bredgade 27, 7160 Tørring 
Telefon 75 80 10 18, Telefru< 75 80 13 21 

Produktion: 

4 

5 

23 

29 

35 

36 

Slagelsetryk A/S, Rosengade 7C, 4200 Slagelse 
Telefon 53 53 00 11, Telefru< 58 50 01 63 

Distribueret oplag ifølge Dansk Oplagskontrol 
i perioden 1 7.93 IH 30 6 94: 8.535 stk. 
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November 1995 

Artikler 

8 VM i ballonflyvning 

1 O Ballonnedskydningen i HviderusllhYt''EVi...Lh:L"L..: L"--~mTEK 

11 SCANCUP 95 

12 Eskadrille 730 og NATO's udrykningsstyrke 

14 Newair - fra flyværksted til ruteselskab 

17 Uddannelse af svæveflyvere 

20 Thisted Lufthavn 25 år 

21 SAS antager atter piloter 

22 På rad og række 

24 Københavns Lufthavn, Roskilde og fremtiden 

26 A-prøven - set med en Allerød-elevs friske øjne (2. del) 

30 JAS 39B rullet ud 

32 Det tredje IPA Fly-In 

Forsidefoto: Herover: 
Henning Sørensen i sin 
ballon under VM i 
Michigan. Se artiklen s. 8 

Boeing 777 er emnet for månedens 
foredrag i Flyveteknisk Selskab (se møder, 
s. 31 ). Her ses All Nippon Airways første på 
sin jomfruflyvning den 31. august. 
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KORT 
SAGT 

Tog til Kastrup 

Den 3. november begynder 
entreprenørfirmaet Rasmus
sen & Schiøtz bygningen af en 
underjordisk jernbanestation 
foran udenrigsterminalen i 
Københavns Lufthavn Ka
strup. Kontraktsummen er 232 
mio. kr. 

Stationen, der får to 320 
meter lange perroner, skal stå 
færdig i sommeren 1997, men 
derefter skal der monteres skin
ner, og først i efteråret 1998 
bliver der togforbindelse til 
København. 

Højderekord 

Hagfors Aero 
konkurs 

Efter blot to års virksomhed er 
den lille svenske flyfabrik Hag
fors Aero gået konkurs. 

Hagfors Aero startede sin 
fabrikationsvirksomhed i byen 
Hagfors i Vårmland den 10. 
marts 1994 med en støtte på 
14,9 mio. sv. kr. fra den stats
lige industrivirksomhed NU
TEK og fremstillede det tosæ
dede privatfly Opus 280 (Se 
nr. 5, s. 10). 

Opus 280 blev certificeret 
den 24. marts i år. På Aero'95 
i Friedrichshafen oplystes det, 
at der var 25 mand i arbejde 
og at yderligere 20 skulle an
sættes. Man planlagde at byg
ge 40 fly om året. Prisen med 
Rotax 912A var 650.000 sv. kr. 

Da firmaet lukkede, havde 
man leveret to fly og havde 
ordre på yderligere fem. 

Flymuseet Elle• 
hammer 

Ved overtagelsen af det tidli
gere støberi i Helsingør, som 
Danmarks tekniske Museum 
indrettertilflymuseum, var byg
ningen opdelt i tre rum på 
henholdsvis knap4.000, 3.000 
og 1.000 m2• Planen er indtil 
videre at søge denne opdeling 
bevaret, således at knap 
4.000 m2 udstillingsareal klar
gøres først med tilstræbt åb
ning sommeren 1996. 

De 3.000 m2 renoveres til 
anvendelse som fx flymaga
sin, lager- og arbejdsområde, 
og 1 ,000 m2 benyttes til biler, 
motorcykler og cykler fra ud
stillingen på Ole Rømers Vej. 
Derved kan Trafikmuseet luk
kes for besøgende, således at 
Danmarks Tekniske Museum 
fortsat "kun" har to besøgs
steder i Helsingør. 

Grabs nye forskningsfly Strata 2C (se nr. 7 side 10) satte den 5. august ny højderekord 
for stempelmotorfly, da den på sin 29. prøveflyvning nåede en højde på 18.552 meter 
(60.867 fod). Pilot var Einar Enevoldsen, tidligere testpilot for NASA. 
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Hvis rekorden godkendes af FAI, betyder det at verdens ældste rekord omsider er 
slået. Den hidtidige højderekord for stempelmotorfly blev sat i 1938 af en italiensk Caproni 
Ca 161 og var på 17.083 meter (56.047 fod}. 

Grob Strato 2C satte ny højdekord den 5. august på 18.552 m. 

SAS og Letland 

SAS skal bistå den lettiske re
gering med oprettelsen af et 
nyt nationalt luftfartsselskab. 
En aftale herom blev undersk
revet i Riga den 29. august. 

Det nye selskab, der end
nu ikke har fået noget navn, 
skal indledningsvis leje tre-fire 
fly for at drive ruteflyvning mel
lem Riga og Frankfurt, Hel
singfors, Kiev, København, 
London, Moskva, Skt. Peters
borg, Tallinn, Vilnius og Wars
zawa. Nårdeterfærdigudbyg
get, vil det have mellem 200 
og 250 ansatte.I løbet af 1996 
forventes det at have 150.000 
passagerer. 

Det eksisterende selskab 
Baltic International Airlines, 
der ejes 51 % -af den lettiske 
regering og 49% af Baltic 
International USA, Ine. (81-
USA), skal overføre sin rutefly
vevirksomhed til det nye sel
skab. 

Det skal have en aktiekapi
tal på 12, 1 mio. US Dollars. 
Den lettiske stat har 51,03%, 
BIUSA20,94%, SAS 16,53%, 
Svedlund International 6,20% 
og Den danske Investerings
fond for Østlandene 6,20%. 
Parterne har desuden givet lå
negarantier på i alt 14 mio. 
USD. 

Af selskabets bestyrelse på 
syv personer skal SAS udpe
ge den ene. SAS har ret til at 
udpege fem af de otte med
lemmer af direktionen og skal 
også bistå med konsulent
tjeneste i forbindelse med op
læring, produktudvikling, code 
sharing, loyalitetsprogram og 
IT-tjenester. Det lettiske sel
skab skal imidlertid være helt 
uafhængigt og selvstændigt. 

Flere 747 til 
Lufthansa 

Lufthansa, der har 18 Boeing 
747-400 i drift og får en til 
marts, har bestilt yderligere 
fire. Det skyldes bl.a. den po
sitive trafikudvikling, 11 ,3 % op 
i første halvår af 1995. 

Ordren har en værdi på ca. 
3,2 milliarder kr. 
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En mærkedag 

Den 30. november er det 50 år siden, de første fly til det 
danske forsvar efter befrielsen blev leveret. Det var to Per
cival Proctor fra de engelske overskudslagre. Yderligere fire 
Proctor ankom til Kastrup i februar. 

Proctor, et tresædet forbindelsesfly, var i tjeneste i det 
danske forsvar til efteråret 1951, da de seks fly blev solgt til 
civil anvendelse. 

Et er bevaret og tilhører Danmarks Flyvemuseum. Det er 
under genopbygning af frivillige fra Dansk Flyvehistorisk 
Forening og ventes klar til udstilling til foråret. 

~ -

Percival Proctor - første danske militærfly efter Anden Verdens
krig. 

Volvo bilmotor i fly 

I Eskilstuna flyver en Piper 
Pawnee nu med en standard 
Volvo 6304F motor, en seks
cylindret vandkølet motor på 
tre liter med fire ventiler på 
hver cylinder, der bruges i Vol
vo 940. Den yder 210 hk ved 
6.000 olm og er forsynet med 
gear, så propellens omdrej
ningstal ikke overstiger 2.000 
olm. 

Gearet vejer 32 kg og har 
dobbelte kileremme. De hol
der i industrien ca. 6.000 timer, 
men til flybrug regner man ind
til videre med at udskifte dem 
efter 500 timer. 

Trods den lavere effekt har 
Volvo-Pawneeen lige så gode 
præstationer i luften som stan
dardudgaven med 235 hk fly
motor, idet det lave omdrej
ningstal gør det muligt at an
vende større og mere effektive 
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propeller, skriver det svenske 
Pilot-Magazinet. 

Brændstofforbruget er 40% 
lavere og reservedelene billi
gere, så man regner med en 
halvering af timeprisen! Hertil 
kommer betydelige miljøfor
bed ringer (bilmotoren har 
katalysator og propellen lar
mer mindre). 

En konvertering til Volvo 
motor kommer ifølge Pilot
Magazinet op på 200.000 kr. 
inkl. motor og propel. Det er 
ca. 50.000 mere end det kos
ter at udskifte standardmoto
ren, men merudgiften skulle 
tjene sig ind i løbet af 300 fly
vetimer. 

I Eskilstuna er man også 
ved at installere en Volvo mo
tor i en Cessna 172. Her er 
der dog tale om en 2,5 liter 
femcylindret motor på 150 hk. 

Sørgmunter 
hændelse 
Følgende indtraf i København 
lufthavn Roskilde den 24. juni 
for en PA-28-151 : 

Under kørsel i hangarom
rådet ramte luftfartøjets vinge 
en bil (pilotens egen), der var 
parkeret for tæt på rullevejen. 

Der opstod skader på vin
geforkant og vingetip. 

(Ordret citat fra Havarikom
missionen for civil Luftfarts pu
blikation HCL Information nr. 
6/95). 

Sterling norsk 
Ledelsen af Sterling Europe
an Airways (SEA) har i nogen 
tid haft drøftelser med det nor
ske A/S Fred. Olsens Flysel
skap (FOF). 

Det har nu ført til en prin
cipoverenskomst om, at de i 
Norge børsnoterede selska
ber A/S Ganger Rolf og A/S 
Bonheur, der ejer 100% af 
Fred. Olsens Flyselskap, gen
nem køb og kapitaludvidelse 
skal eje 90% af SEA, samtidig 
med at der indledes et samar
bejde med FOF, primært inden 
for fragtflyvning. 

SEA's nuværende ejergrup
pe Lars 0. Svenheim, Keld 
Ditlev Pedersen, Per Volstrup 
Petersen og Jan Lyneborg vil 
derefter eje de resterende 10%. 
Keld Ditlev Pedersen repræ
senterer disse interesser som 
bestyrelsesmedlem. 

Formand for bestyrelsen er 
nu FOF's administrerende di
rektør Fredrik Hirsch. Yderli
gere to-tre medlemmer vil bli
ve udpeget af A/S Ganger Rolf 
og A/S Bonheur. 

De hidtige ejere, der forbli
ver i de nuværende positioner 
i ledelsen, siger at de dermed 
har efterlevet den målsætning, 
der blev publiceret ved deres 
overtagelse af selskabet: 

- Vi søger en investor, der 
udover kapital kan tilføre SEA 
nye rentable aktiviteter for at 
øge aktivitet-omsætning-ind
tjening - samt medvirke til at 
sæsonudjævne den markan
te forskel mellem sommer- og 
vintertrafik. 

I øvrigt 

Oberstløjtnant Carsten 
Schultz(TUL), FSN Ålborg, 
har som den tredje dansker 
logget 2.000 timer på F-16. 

Grønlandsfly har anskaf
fet en Beech King Air 200 til 
charteropgaver og har afgi
vet ordre på .. sekssædede 
Bell 407 helikoptere. Den 
første leveres til januar. 

Oberstløjtnant H.R.K. 
Jensen døde den 1 O. sep
tember, 81 år gammel. Han 
blev overført fra Hæren til 
Flyvevåbnet i 1953 og var 
bl.a. chef for rekrutskoler og 
for sergentskolen. 

LOT - Polish Airlines 
flyver fra 30. oktober direkte 
mellem København og G
dansk mandag, onsdag, fre
dag og lørdag. 

Stockholm-Arlanda skal 
have nyt kontroltårn. Det bli
ver 80 meter højt! 

Saab 2000 nr. 001 er ta
get ud af drift. Den fløj første 
gang den 26. marts 1992 
og har fløjet 1.120 timer på 
570 pas, det sidste den 8. 
september. 

Aero '97fritidsflyudstillin
gen i Friedrichshafen er ud
sat en uge til den 23.-27. 
april 1997 for at undgå over
lapning med Hannover
messen. 

Delta Air/ines indstillede 
med vinterfartplanens ikraft
træden sin rute Atlanta
København, men flyverfort
sat mellem New York og Kø
benhavn. 

Air France har flyttet sit 
Københavns-kontor til Ved 
Vesterport6,2th, 1612 Kø
benhavn V. Telefonnumrene 
er uændrede. 

Einar Grum-Schwensen 
(nBobby") er genindtrådt som 
flyvechef i Newair. 
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Svævefly-demonstration 

Ole Didriksen så tilfreds ud efter at have prøvet PW-5. 

I dagene 22.-23. september, samtidig med Nordisk Svæve
flyvemøde, blev Alexander Schleichers nye selvstartende 
18 meter-klassefly demonstreret på Arnborg. 

Ulrich Kremer, en af fabrikkens testpiloter, ankom med 
flyet om fredagen og gik straks i gang med at briefe rækken af 
interesserede, således at en pilot fra hvert af de mødedelta
gende lande fik en halv times flyvning hver, hvorefter flyet 
var til disposition for de danske piloter. 

Der blev i herligt termikvejr fløjet sammenlagt næsten otte 
timer af 16 piloter. Blandt dem var Ole Korsholm, der i et 
kommende nummer vil berette om sine indtryk af det. 

Der var også præsentation af det prisbillige polske "ver
densklassefly" PW5. Det prøvede Ole Korsholm også, og 
det kommer der også en artikel om. 

Grønholt solgt 

Peter Bohnstedt-Petersen har 
solgt Hegnsholt gods med til
hø rende flyveplads til rådgi
vende ingeniør Niels Fennet, 
Charlottenlund. 

- Jeg har købt både Hegns
holt og Grønholt flyveplads for 
at flytte derop og bo privat, si
ger den nye ejer til Helsingør 
Dagblad. Jeg vil have fred og 
ro og nyde landlige omgivel
ser. Derfor har jeg bedt Fre
deriksborg Amt om foreløbig 
at standse den videre sags
behandling for at omdanne 
den lille flyveplads til en re
gional lufthavn. 

Foreløbig vil jeg afvente, 
hvad der kommer ud af son
deringerne omkring Allerød 
flyveplads og først derefter vil 
jeg tage stilling til hvad der skal 
ske med flyvepladsen. 
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Luftwaffe-mu
seum flytter 
Heeresfligerregiment 15 har 
fået en usædvanlig opgave, 
flytning for Luftwaffemuseum 
af 44 fly fra Uetersen ved Ham
burg til museets nye hjemsted, 
flyvepladsen Gatow i Berlin. 
Det sker i sling under Sikorsky 
CH-53G helikoptere. Af fly, der 
på denne måde er kommet i 
luften igen, kan nævnes Hein
kel He 111, An-2, Pembroke, 
MiG-17 og F-104G Starfighter. 

Luftwaffemuseums historie 
går tilbage til 1957. Det var op
rindelig nærmest en uniforms
og udrustningssamling, men 
tæller nu ca. 100 fly og over 
15.000 udstillingsgenstande. 

Glemt klods 
Underdrej til medvind bane 32 
i Skive den 18. marts bemær
kede piloten på Cessna 1828 
OY-CFW, at krængerorssy
stemet var blokeret mod ven
stre. Vingerne kunne lige net
op holdes vandret, når rattet 
blev presset hårdt mod ven
stre. 

Det lykkedes piloten at lan
de på et græsareal, der nor
malt anvendes til svæveflyv
ning. 

Årsagen til det begrænse
de krængerorsudslag viste sig 
at være en metalklods på ca. 
5 x 5 x 2,5 cm, som lå i klem
me mellem venstre vinges 
bagkant og krængeroret. 
Havarikommissionen for civil 
Luftfart antager, at den har væ
ret anvendt som modhold ved 
strukturarbejde. 

Det blev der udført på ven
stre vinge og krængeror i maj 
1993, så flyet har sandsynlig
vis fløjet rundt med klodsen i 
små to år! 

Sun-N-Fun 
Underforudsætning af mindst 
25 deltagere arrangerer Poul 
Olsen en grupperejse 13.- 27. 
april til Sun-N-Fun i Lakeland, 
Florida og til Washington D.C. 

Sun -N-Fun er verdens 
næststørste flyvestævne , i 
hvert fald regnet efter antallet 
af deltagende fly, og iWashing
ton er National Air & Space 
Museum blot en enkelt af 
mange attraktioner. 

Pris for flyrejse, hotel, bille
je i Florida m.v. 8.890 kr. 

Nærmere oplysninger hos 
Poul Olsen, Axel Meyers Vej 
10, 2670 Greve Strand, tlf. og 
fax 42 90 10 29. 

Al(R) 
British Aerospace, Aerospati
ale fra Frankrig og Alenia fra 
Italien har indgået aftale om 
at skabe et fælles foretagende 
for regionale fly, ejet ligeligt af 
de tre partnere. Det har fået 
navnet Aero International (Re
gional), forkortet Al(R), og får 
hjemsted i Toulouse. I de før
ste to år vil Al(R) begrænse 
sig til salg, markedsføring og 
kundestøtte. 

Aerospatiale og Alenia har 
samarbejdet i 15 år om regio
nale fly, og ved at tage eng
lænderne med i samarbejdet 
kan man tilbyde en hel række 
fly af forskellig størrelse, ud
over ATR 42 og 72 Jetstream 
31 og 41 samt de fire medlem
mer af Avro RJ familien. 

Som led i aftalen standses 
produktionen af Jetstream 61 
(tidligere betegnet ATP), der 
størrelsesmæssigt ligger me
get tæt på ATR72. 

Flere fly 
til Premiair 
Spies-koncernens topchef 
Finn Sand Andersen er valg til 
formand for bestyrelsen i Pre
miair, der ejes halvt af Spies 
og halvt af det engelske Air
tours. 

Premiair, der hidtil har lejet 
fire af Conairs A320, har nu 
også lejet de to sidste frem til 
udgangen af 1998. Endvidere 
har Premiair overtaget lejemå
let for samme periode af Con
airs tre A300, som selskabet 
forgæves har søgt solgt. Fly
ene har i perioder været udle
jet, bl.a. til et ægyptisk sel
skab, hvoirfor Conair måtte 
hente dem hjem igen. 

Stor ordre på Avro RJ 
Avra International Aerospace, et datterselskab af British Aero
space, har fået sin hidtil største bestilling på Regional Jet: 23 
RJ85 til det belgiske Sabena. Fire skal leveres i år og alle fly skal 
være leveret inden udgangen af 1998. 

De belgiske fly indrettes til 82 passagerer med fem sæder 
over tværs. 

Avro har 85 faste ordrer på Regional Jets, hvoraf 37 er le
veret. 
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TILBUD FRA KDA-SHOPPEN 

Pilot Jakke 
Den "perfekte" jaHc til n) nmg. 

Det er en ,m,rkebl.i leh-ægt 1akki.: 1 polyc,1 r 
ug bomuld. forel er i n}lon. Juk.len er \ indtæt 

og der er 2 1delommer og 1mlcrlomme. 
Der er lrnldcr.tropper amt penhulder pa 

, eo,trc ænn . KD ,hoppen forer den i alle 
,hm'l!hcr Den kan ma,kin a,ke, 

Medle~ ris kun kr. 436,-

Gannin GPS 90 
fed mo\\-mg map Ol! Jeppesen dataha,;c. 

ejer lun 260 g. mll. h tener 
Vandtæt. atlag hg ant ·nne. 1-e,cre.., med 

holder ,g montcnng sæt Li l rnl cll r ,tyrepind, 
,trøm /datakabel. tm,ke. ,amt lurl:l'ngerle<lning 

med u~ekop ti l amcnnen 

Medlemspris kun kr. 4.600,-

Gannin GPS 95 XL 
Mo" mg map og Jeppe ·n clataha-.e. 

Le,ere med 'Mlmm ud l)r ~1111 OPS <XI, 
..anu adaptor III cigarettænder. 

Medlemsprilli kun kr. 5. 700,-

Vejrstation PRO 
I-lut bordmodel. Yi~r: Tempemtur. lugti -

hcd..,procent. tryk - -.an11 trykændring de id te 
24 timer. Du ar en "loreca,I'' for det kommen 
de '1etr Der er indbygget digitalur med ulann. 

Medlemspris kun kr. 848,-

NYHED "Take off performance". 
Manuel computer til beregning af din ~tartdistance. 

Nem og enl-..el at bruge. 
(A11befalc.1 af/Zn ·e.1i/.J.er/1ed1rddet) 

Medle1m;pris kun kr. 200.-

Kongelig Dansk Aeroklub. Luftha\. m,vcj 28. 4000 Ro. kilde, Tlf. 46 19 08 11, Fax 46 19 13 16 
( Ile priser er e~cl. motm og forsendell ) 
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VM i ballonflyvning 
Af Bente Laustsen 

Selvom det et 12. verdensmesterskab i 
ballonflyvning afholdtes så langt borte 
som i Michigan, var Danmark repræsente
ret, endda med to piloter. 

Konkurrencen afvikledes i Battle Creek 
i dagene 1.-8. juli, og der var tilmeldt 87 
piloter fra 33 lande. 

Fra Aarhus Ballon Team deltog 
Henning Sørensen. Holdet be
stod desuden af forfatteren 
samt vores tre teenagerbørn 
Camilla, Thomas og Jacob. 
Den anden danske pilot Micha
el Tschernja, Ballon Team Da
nmark, havde ligeledes med
bragt familien som hjælpere. 

Automatgear 

Mandag den 26. juni om mor
genen gik vi ombord i et fly i 
Billund og fløj til Amsterdam. 
Herfra gik turen videre til Chi
cago. 

Fra Chicago lufthavn fort
satte vi vores lange rejse i lejet 
bil til Battle Creek. Turen gik 
fint, da vores "pilot" havde få
et styr på, hvorledes man kø
rer en amerikanerbil med au
tomatgear. 

Efter den lange tur brugte 
vi tirsdagen som hviledag. 

Vi havde for længe siden 
gennem VM-arrangørerne le
jet en varebil til transport af bal
lonen, og onsdagen skulle bru
ges til at få fat i denne og vores 

Aarhus Ballon Team. 

ballon, som forhåbentlig stod 
hos et transportfirma i Battle 
Creek. 

Vi aftalte med det andet 
danske hold, at vi skulle følges 
ad. Hos arrangørerne var der 
lidt tvivl om de overhovedet 
havde en bil til os, men heldig
vis blev begge piloter tilbudt 
en Cargo Van. Det lød til at 
være en god løsning, selvom 
vi ikke helt var klar over, hvo
rdan en sådan så ud. 

Nu dukkede en journalist 
og en kameramand fra den lo
kale TV-station pludselig op. 
Som et led i de mange TV-ud
sendelser om VM vil de gerne 
filme os, når vi hentede bilen. 
Til gengæld ville de vise os vej 
til biludlejningsfirmaet, der lå i 
byen Kalamazoo ca. 20 miles 
fra Battle Creek. 

Lidt modvillige gik vi med 
på spøgen. 

Hvor stor er kurven? 

Varevognen så fin ud til for
målet, men vi blev lidt blege, 
da vi opdagede, at det nok vil-

Bente, Henning, Camilla, Thomas, Jacob. 

le knibe at få en ballonkurv ind 
gennem bagdøren. 

Åbningen blev målt, tom
mer regnet om til centimeter, 
og lige kloge var vi. Ingen kun
ne huske de helt nøjagtige mål 
på vores kurv. 

Det måtte komme an på en 
prøve - vi lejede bilen. 

Jeg skulle være chauffør og 
måtte hurtigt omskole mig selv 
til automatgear på vejen 
tilbage til Battle Creek. 

Vi fandt transportfirmaet, 
og heldigvis stod de to dan
ske balloner klar til udlevering. 

Nu blev det meget spæn
dende at se, om kurven kunne 
gå ind i bilen. Ingen turde tæn
ke på hvilken situation vi ville 
stå i, hvis den var for lille. 

Til alt held kunne kurven li
ge skubbes ind, hvis den lige 
blev tippet lidt på den rigtige 
måde, så humøret var højt. 

Vores TV-hold havde filmet 
det hele, og det ville blive bragt 
kl. 18 den samme aften. 

Sidst på eftermiddagen bli
ver først jeg og senere Hen
ning syg, så derfor glemte vi 
at se os selv i fjernsynet. Hel
digvis var vi nogenlunde friske 
igen næste morgen. 

Forberedelser 
Om torsdagen indrettede vi 
vores varevogn. Der blev ind
købt 3 sammenklappelige ha
vestole, som skulle fungere 
som bilsæder, når ballonhyl
steret var ude at flyve og der
for ikke kunne fungere som 
sæde. 

Piloterne skulle registreres 
hos VM-organisationen, hvil
ket iøvrigt tog meget lang tid. 
Herefter skulle vi tanke gas og 
købe helium. Der var nye PZ' -
er (prohibited zones), som 
skulle tegnes ind på kortet osv 
- jo der var nok at se til. 

Fredag kunne der slappes 
lidt af. Om aftenen var vi til ge
neralbriefing, og bagefter var 
der velkomstparty for alle del
tagere. 

Kelloggs Airport var ram
men omkring verdensmester
skabet. Der var forskellige for
mer for luftshow, tivoli, gøgl, 
et stortantal boder, festfyrvær
keri om aftenen tusindvis af 
mennesker osv, alt sammen i 
bedste amerikanske stil. 
Udover de 87 VM-deltagere 
var der et stort antal fiesta fly
vere, heraf en del figurballo
ner. 

Der var planlagt 7 dages 
flyvning i alt 14 mulige flyvnin
ger. 

Lørdag 

Kl. 6 lørdag morgen mødte vi 
veloplagte til briefing i en 
hangar i Kellogg Airport med 
undtagelse af Camilla, som lå 
i sengen og varmeget syg, men 
vi var heldigvis stadigvæk tre 
raske hjælpere. 

Konkurrencer: Pilot Decla
red Goal, Judge Declared 
Goal, Fly On, Fly On. Piloten 
skulle selv finde et startsted. 
Seneste starttidspunkt ca. 5 
kvarter efter vi forlod briefing
lokalet - stressede fra morgen
stunden. 

På grund af tidspresset op
stod der lidt forvirring under 
starten og Henning glemte sin 
flyradio. Nu kunne vi bare hå
be, at han kastede sine mar
keringer i nærheden af måle
ne, så vi kan samle dem op. 

Vi blev lidt forsinkede på vej 
ud til det første mål, idet vores 
observatør lige skulle hjælpe 
en official med at flytte en 
elledning, som lå og flød på 
vejen. Ballonen, som havde 
fløjet ledningen ned, så vi ik
ke noget til. 

Første flyvning gik godt på 
trods af den manglende radio. 
Henning lå på en 10. plads ef
ter de første fire konkurrencer, 
men vi var klar over, at denne 
placering nok ikke kunne hol
des. 

Aftenflyvningen lørdag blev 
aflyst på grund af dårligt vejr. 
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Søndag 
Briefing søndag morgen kl. 6, 
igen fire konkurrencer: Gordon 
Bennett Memorial, Judge De-
clared Goal, Fly On, Fly On. 
Selvvalgt startsted, sidste 
starttidspunkt kl. 7.35 - sam-
me ræs som I går. 

Vi starter fra en parkerings-
plads - hvorfor ikke - det er 
svært at få starttilladelse tidligt 
om morgenen. 

Det er en megetsmuk mor-
gen med solskin og svag vind, 
men desværre ændrer vinden Der var meget stor spred- Der udskrives en enkelt-kon- til skade med det ene ben ved 
sig, mens ballonerne er på vej ning i resultaterne. Bedste sco- kurrence, Pilot Declared Goal. landingen. 
til det første mål, og kun seks re fik Alan Blount, USA med Vi skal for anden gang star-
balloner kommer ind over 15.997 m, dårligste 6.216 m. te fra lufthavnen. Der er ikke 
scoringsområdet. læ på startpladsen, så vi sæt- Torsdag 

Bedste resultat opnår den ter pris på, at vi i aften kun har De planlagte flyvninger tors-
regerende verdensmester Alan Mandag en sygemeldt hjælper og der- dag morgen og aften bliver 
Blount med 1.200 m. Henning Mandag morgen udskrives tre for er tre på holdet. begge aflyst på grund af vejr-
kaster sin markering på byens konkurrencer: Fly In, Fly On Efter en noget turbulent forholdene. Det er ikke den 
golfbane. Vi kan umuligt kom- og Fly On. start opdager vi, at Henning store ulykke for os, idet vi i øje-
me derind i en fart på grund af På den sidste Fly On bliver igen har glemt radioen. Vi må blikket har to syge hjælpere lig-
vejarbejde, men må hente den Michael Tschernja nr. 6 med se at komme af sted i en fart. gende på hotellet. 
efter flyvningen - der mangler 2, 7 4 m. Lindsay Muir, England Ballonerne forsvinder hurtigt, 
jo stadigvæk to Fly On mål. vinder denne konkurrence og der opstår altid kaos, når 

Henning ved nøjagtig, hvor med0,49 m. 87 følgebiler skal fra startste- Fredag 
markeringen på golfbanen lig- Mandag aften lyder opga- det på stort set samme tid. På På konkurrencens sidste dag 
ger, men desværre er den verne på en Fly in og en Multi- vejene er det meget ofte ret møder vores team fuldtalligt 
væk, da vi ankommer til stedet pie Judge Declared Goal. ufremkommeligt, da mange op-for første gang i dette VM. 
efter at have pakket ballonen Konkurrencerne bliver mennesker ynder at se det Der ligger fire markeringer 
sammen. vundet af henholdsvis Bill smukke syn af de mange bal- klar til piloterne. Det er lidt 

En venlig nabo til golfbanen Bussey 0,89 m og Phil Glebe Ioner og derfor starter bilen og overraskende, idet vi fornem-
kan bekræfte, at han har set 2,36 m følger efter. mer, at vinden ikke ligefrem er 
en gul markering ligge på det Efter flyvningen finder vi svag. Meteorologen fortæller 
sted, hvor Henning har kastet heldigvis, trods den manglen- om vejrsituationen, at det p.t. 
den ned, men nogle børn har Tirsdag de radiokontakt, vores ballon blæser 9 knob. 
samlet den op og smidt den Vores hold er nu reduceret tll inde midt på en mark. Vi skal Udsigten lød således: kl. 7: 
igen et stykke derfra. to hjælpere, hvilket jo bestemt igennem en del problemer, in- 1 O knob, kl. 8.30: 11 knob stø-

VI gik i gang med en større ikke er nogen fordel. Der ud- den vi kan køre ind på marken, dende til 14 knob, kl. 9: 15 
eftersøgning og humøret steg, skrives igen fire konkurrencer, men det lykkes dog med knob stødende til 20 knob. 
da vi fandt en gul markering - tre stk. Judge Declared Goal hjælpsomme menneskers Vi var sikre på at konkur-
desværre tilhørte den en an- og en Fly On. hjælp. rencen ville blive aflyst eller re-
den pilot. Henning opnår en 11. plads Herefter kommer en lidt for duceret til en enkelt konkur-

Personalet i golfklubbens på Fly On konkurrencen med spændende tur over en hjem- rence, men sådan blev det ik-
butik blev sat ind i problemet 3,70 m. Uwe Schneider, Tysk- melavet bro over en lille flod ke. 
og tilbød, at vi kunne låne et land vinder denne konkurren- ude på marken. Heldigvis Vi blev sendt af sted til selv-
par golfbiler, så vi kunne køre ce med 0,42 m. holdt broen til bilen. valgt startsted, seneste start-
rundt og spørge alle golfspil- Der er her på konkurren- Efter at ballonen er pakket tidspunkt kl. 7.45. Konkurren-
leme, om nogen af dem havde cens 4. dag afviklet 18 kon- sammen, må vi konstatere, at cer: Fly In, Judge Declared 
set vores markering. kurrencer på 6 flyvninger. næste mand på holdet nu er Goal, Fly 0n og Land RunTask. 

Det viste sig at være en god På grund af vejret må flyv- syg. Vi finder et startsted med 
ide, idet en golfspiller til- ningerne tirsdag aften og Vinder af denne konkurren- nogenlunde læ og starter der-
fældigvis havde vores marke- onsdag morgen aflyses. Det ce bliver Paolo Bonanno, lta- fra sammen med flere andre 
ring i lommen. giver os håb om, at vores hold lien med 2,36 m. Til gengæld balloner. Så snart ballonerne 

Sikke en lang morgen -vi var måske vil være fuldtalligt igen må han en tur på skadestuen er fri af trætoppene, går det 
tørsttilbage på hotellet kl. 13. ved næste briefing. efter flyvningen og møder næ- meget hurtigt af sted. 

Søndag aften blev der kun ste dag op med hånden bun- Undervejs iagttager vi flere 
udskrevet en enkelt konkur- det ind. gange fra jorden hvordan bl.a. 
rence, Maximum Distance, og Onsdag Familien Tschernja tllbrin- Hennings ballon bliver trykket 
vi skulle til en afveksling starte Onsdag aften lyder vejrudsig- ger den halve nat på skade- ind. Kort tid efter det sidste 
i lufthavnen. ten på: 190 grader/10-12 knob. stuen, idet Rimmy er kommet marker drop er han fløjet uden 
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VM ballon 1995 

1. Joe Heartsill, USA ......... ... .. ... .. .... .. .. 19.806 p. 

2. Phil Glebe, USA .. ... ............... ...... ..... 19.490 p. 

3. David Levin, USA ..... ...... .............. ... 19.295 p. 

4. Uwe Schneider, Tyskland ... ............. 19.182 p. 

5. Alan Blount, USA ... ............ .............. 19.041 p. 

6. Lindsay Muir, England ...... .......... .... . 18.921 p. 

7. Bill Cunningham, USA ..... ................ 18.539 p. 

8. Harold Graves, USA ... ... ...... .. .... .... ... 18402 p. 

9. David Bareford, England ..... ......... .. .. 18.260 p. 

10. Henk Broders, Holland .. .................. 18.143 p. 

24. Henning Sørensen, Danmark ....... ... 15.825 p. 

65. MichaelTschernja, Danmark ........... 10.818 p. 

for konkurrencekortet og sø
ger efter en landingsplads. Ef
ter en for Hennings vedkom
mende særdeles dramatisk 
landing i 15 knob og termik kan 
ballonen pakkes sammen, og 
man kunne ønske, at det var 
den sidste flyvning ved dette 
VM. 

Ved sidste briefing fredag 
aften bliver der udskrevet en 
dobbeltkonkurrence, Pilot De
clared Goal og Fly On. Vind
styrken er p.t. 11-12 knob, men 
meteorologen lover at den vil 
aftage lidt inden solnedgang. 

Som sædvanlig selwalgt 
startsted. Det synes at være 
noget betænkeligt at sende 
piloterne af sted, eftersom 
vejret på det tidspunkt ikke ser 
ud til at være særlig velegnet 
til ballonflyvning. Vi informeres 
om, at en eventuel aflysning 
vil blive meddelt over den 
lokale radio. 

Vi lytter, men der kommer 
ingen meddelelse om aflys
ning. Tværtimod bliver der sagt, 
at ballonerne nu snart starter. 

Det lykkes at få vores bal
lon i luften efter en meget tur
bulent start. Efter morgenens 
oplevelser vælger 17 piloter ik
ke at starte, heriblandt Michael. 
Vi bliver senere bekendt med, 
at der er sket flere uheld under 
starten på sidste flyvning. 

Henning opnår en 8. plads 
med et resultat på 71, 18 m på 
24. og næstsidste konkurren
ce. Vinder af denne konkur
rence bliver Janne Balkedal 
fra Sverige. 

10 

Slut 
Konkurrencen er slut. Det blev 
til ni flyvninger og 25 konkur
rencer, heraf ni Fly On. 

Man kan spørge sig selv, 
om stævnelederne selv for
søgte at blive verdensmestre 
- i at udskrive flest konkurren
cer. Det må være tydeligt for 
enhver, at der ikke skulle have 
væretfløjet den sidste konkur
rencedag. 

Stævneleder James Birk 
var af den opfattelse, at delta
gerne er verdens bedste pilo
ter og dermed også skulle væ
re i stand til at flyve i sådanne 
vejrforhold . 

Lørdag er der arrangeret 
afslutning med middag og 
præmieoverrækkelse, hvor de 
ti bedste piloter bliver hyldet 
på behørig vis. 

VM er slut, og vi kan se 
tilbage på nogle oplevelsesri
ge dage. Der var både gode 
og dårlige oplevelser. Hvis en 
enkelt af de gode skal næv
nes, vil jeg sige, at de ameri
kanere, vi mødte i forbindelse 
med start og landing m.m. var 
ualmindelig hjælpsomme og 
imødekommende. 

Før og efter afslutnings
middagen har vi meget travlt. 
Ballonen skal pakkes sam
men og afleveres til forsendel
se, varevognen returneres osv. 
Alt ordnes i løbet af lørdagen, 
så vi søndag morgen kan køre 
til Canada og slappe af nogle 
dage, inden turen går hjem fra 
Detroit. 

• 

Ballonnedskydningen 
i Hviderusland 
Den 12. september blev en 
gasballon nedskudt under en 
konkurrenceflyvning ind over 
Hviderusland, hvorved de to 
ombordværende mistede livet. 

Myndighederne i Hviderus
land har beklaget den ulyk
kelige fejltagelse og i det offi
cielle kommunike hævdet, at 
alle forsøg fra de lokale luftfor
svarsstyrker på at kommunike
re med ballonen via diverse ra
diofrekvenser, visuel advarsel 
eller advarselsskud var totalt 
mislykkede. 

Federation Aeronautique 
Internationale (FAI) siger imid
lertid, at en nærmere gennem
gang af de faktiske forhold har 
vist, at denne version ikke er 
holdbar. 

De faktuelle forhold er såle
des: 

- Konkurrenceledelsen hav
de forinden flyvningen indhen
tet de hviderussiske myndighe
ders godkendelse til at flyve ind 
over Hvideruslands luftrum. 

- Specielle flyveplaner var 
blevet udarbejdet for hver bal
lon, der skulle flyve ind over 
Hvideruslands luftrum i hen
hold til de internationale reg
ler, der er fastsat af ICAO, In
ternational Civil Aviation Orga
nization. 

- Den ballon, der blev skudt 
ned, var udstyret med en tier
kanal radio samt transponder 
til radio- og radarkontakt med 
flyveledelsen. Foruden de al
mindelige batterier havde bal
lonen solpanelertil nød el-for
syning. 

- Konkurrenceledelsen i 
Schweiz talte om morgenen 
den 12. september kl. 11 00 i 
telefonen med Minsk luft
rumskontrol. Flyveledelsen i 
Minsk opgav positionerne for 
de deltagende balloner uden 
at indikere, at noget skulle væ
re galt. 

Myndighederne i Minsk var 
således fuldstændig klar over 
ballonernes position i luftrum
met over Hviderusland. 

- I henhold til den hvide
russiske regerings redegøre!-

se fandt nedskydningen sted i 
fuldt dagslys kl. 1154. Ballo
nen var stor, hvid med tydelig 
markeret med Jomfruøernes 
flag og med tydelige indregi
streringsbogstaver D-CARIB
BEAN. Der kan således ikke 
have været problemer med en 
visuel identificering. 

- Ballonens pilot Alan Fraen
ckel var en meget dygtig og er
faren trafikflyver med fuld for
ståelse for internationale luft
fartsregler og kommunikations
procedurer. 

- Hvideruslands luftvåben 
opdagede ballonen kl. 0941 
lokal tid, da den fløj ind over 
det hviderussiske område. Der 
gik derfor 2 timer og 13 mi
nutter, hvor myndighederne 
fulgte ballonen, før nedskyd
ningen. 

-To andre, amerikansk-ind
registrede balloner, der deltog 
i konkurrencen, fløj ind i samme 
luftrum den 12. september. Pi
loten på den ene, David Levin, 
meddeler, at han kontaktede 
Minsk luftrumskontrol to timer, 
før han nåede grænsen. Hans 
signal blev anerkendt, men kun 
på russisk. 

Han vedblev at opgive sin 
position med 30 minutters mel
lemrum, men modtog aldrig 
nogen bekræftelse på en
gelsk, som er det af ICAO offi
cielt anerkendte sprog for fly
veledere. Han landede senere 
i god behold (grundet dårligt 
vejr) kl. 1415 lokal tid, over to 
timer efter at D-CARIBBEAN 
var blevet skudt ned. 

- Den tredie ballon. ført af 
Mike Wallace, blev opbragt af 
en helikopter og tvunget til 
landing, hvilket Mike Wallace 
udførte øjeblikkeligt og sikkert. 

I lyset af disse faktuelle oplys
ninger står det klart, at de hvi
derussike myndigheder havde 
haft rigelig tid, måtte de have 
været i tvivl om ballonens fre
delige hensigter, til at undersø
ge sagen nærmere og deref
ter, i lighed med Mike Wallace, 
tvunget ballonen til landing. 

• 
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Årets hotteste ballonstævne: 

SCANCUP 95 
Tekst: Kai Paamand 
Foto: Kristin Stæhr 

Deltagerrekord, præmiere
kord, varmerekord, - alt i alt 
et rekordstævne, som Erling 
Bøgh, Hobro Air Team og 
Randers by skal have megen 
tak for. 

Hele den skandinaviske 
elite var inviteret, og gensyns
glæden var stor, da 4 norske, 
3 svenske og 9 danske bal
lonhold efter norsk forbillede 
torsdag aften (21. august) 
indledte stævnet med en 
gallamiddag på Kongens Ege 
højt over Randers by. Her 
mødte vi byfolk, sponsorer og 
landboforeningernes repræ
sentant, der var med til at 
sørge for en problemfri afvik
ling af stævnet. 

Samme taktik 

Konkurrenceflyvningerne ind
ledtes fredag morgen med den 
traditionelle fly-in på det gamle 
Rådhus i midten af byen. 
Forinden havde Erling ind
skærpet os: ,,Alt, hvad der hed
der ansvar, er piloternes!" Det 
afskrækkede imidlertid ikke 
Christer Friborg, Sverige, at 
komme tæt på vejrhanen, 
skarpt forfulgt af Kai Paa
mand. 

Derefter var Randers by 
vært ved en særdeles fugtig 
frokost på Thor Bryggeriet. 
Herunder gik det op for delta
gerne, at samtlige hold havde 
valgt den samme taktik, nem
lig at drikke de andre hold så 
meget på pelsen, at de ikke 
ville kunne stille op til aftenens 
konkurrence. 

Men promillerne forduftede 
ud i sommervarmen og det 
lykkedes Christer Friborg igen 
at vinde aftenens rævejagt på 
Erlings ballon fra gymnasiets 
plæne. Herefter kunne Friborg 
præsentere den svenske told 
for hele to kasser rødvin, 
skænket og special-etiketteret 
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af stævnets faste meteoro
log"Simon", K-J Simonsen. 

At der er farligere på jorden 
end i luften, så vi på hjem ve
jen, hvor Michael Tschernjas 
følgebil havde været i sam
menstød med en motorcyklist. 
Michaels veninde, som havde 
været ved at vende bilen, blev 
ramt bagfra og måtte på ska
destuen til behandling for chok 
og flænger. 

Pokal fra 191 O 

Lørdag morgen var stemnin
gen helt anderledes intens. Nu 
gjaldt det stævnets hoved
præmie, Norsk Luftseiladsfor
enings Minnepokal fra 1910. 
Denne pokal er en af sports
flyvningens ædleste trofæer, 
et skandinavisk modstykke til 
den legendariske Gordon 
Bennett pokal. Ti gange tidli
gere har der været fløjet om 
den, og det er tolv år siden, at 
dette sidst er sket her i Dan
mark. 

Jeg havde i samarbejde 
med den norske overdommer, 
BO-årige Erling Sem-Jacobsen, 
der lige som sin far tidligere har 
fået sit navn på pokalen, 
udskrevet en 20 km målflyv
ning. 

Under startforberedelserne 
på Randers Frejas baner var 
Friborg så ivrig efter at komme 
i luften, at han i samme nu blev 
indhyllet i en tågebanke, som 
blev fremkaldt af solind
stålingen på morgenduggen i 
Gudenå-dalen. Han blev 
usynlig mellem lysmasterne, 
men det lykkedes ham at kom
me ned kort efter på gymna-

siets plæne til fællesbriefing og 
udskrivning af ny opgave. 

Overdommeren ventede i 
klar sol på målet og havde 
svært ved at acceptere, at op
gaven blev ændret til en fly-in 
på Randers Freja i 15 kilome
ters afstand. Et par timer 
senere lykkedes det Kim 
Paamand at vinde denne 
opgave, men seks af de yngre 
piloter afstod fra at starte, 
angiveligt pga frygt for termik, 
som hverken meteorologen 
eller de startende piloter i øvrigt 
mærkede noget til. 

Hareflyvning 

Under den følgende briefing 
for aftenens lænkeflyvning på 
havnemolen blev det i god 
kammeratlig ånd besluttet at 
gøre pokalflyvningen om søn
dag morgen. Denne gang var 
vindretningen om muligt end
nu mindre forudsigelig. Efter 
at have kasseret adskillige 
ambitiøse mål måtte jeg til slut 
bede deltagerne om en frivillig 
til at flyve hareballon i endnu 
en rævejagt. 

Fynboerne Bjarne og Ole 
viste begge deres sportsånd 
ved at tilbyde at flyve hare. 
Efter lodtrækning gik Ole 
Flensted med "Aeris Elephan
tis" afsted på den mest drilske 
hareflyvning, jeg nogensinde 
har været med til. 

Ole har fortalt bagefter, 
hvordan han oplevede de 15 
balloner delvist bag sig som 
glubske ulve i tågen, der ville 
gøre "alt" for at komme til at 
bide elefanten i bagbenet. 

Den norske overdommer 

og chiefscoreren fløj med i 
hareballonen og udlagde et 
målkors på dens landingsted. 
Opløbet foregik - pudsigt nok 
- i kraftig termik, der flyttede 
en del rundt på feltet. 

Bedst scorede en af gårs
dagens protestanter, Benny 
Clausen som klar pokalvinder 
på kun 1,35 meters afstand. 

Godt gammeldags stævne 
Afslutningen fandt sted søn
dag eftermiddag på Brusgård, 
som i hele perioden havde 
dannet en dejlig ramme om 
det fælles samvær. Viceborg
mester Arne Juul Christensen 
stod for præmieoverrækkel
serne. Alle fik noget med hjem 
og var enige om at takke 
Erling Bøgh og hans hjælpere 
for et rigtig godt gammeldags 
ballonstævne. 

Oplevelserne har givet stof 
til eftertanke: Mon ikke flere og 
flere kunne have glæde af bal
lonstævner af denne karakter? 
Og altså overlade de 
stressede mesterskabskon
kurrencer til dem, der stiler ef
ter at være på ranglisten? 

Men den meget fornemme 
norske pokal fortjener i virke
lighed sit eget helt specielle 
arrangement. Det var under 
dette stævne sidste chance for 
at sætte fingeraftryk på den. I 
fremtiden vil den (og dens 
inskriptioner) kun kunne 
beses bag skudsikkert glas 
hos Norsk Aeroklubb i Oslo. 
Både historien om den og 
dens egne statutter lægger op 
til krævende bedrifter. Det 
håber jeg, at kommende ge
nerationer vil tage vare på. • 



Flyvestation Skrydstrup: 

Eskadrille 730 
og NATO's udrykningsstyrke 
Af N.M. Scha/ffel-Nielsen 

Eskadrille 730 på Flyvestation 
Skrydstrup var indtil omkring 
20. juli på 14 dages beredskab 
med henblik på at blive indsat 
i den NATO flystyrke, der un
der FN's kontrol skulle deltage 
i håndhævelsen af Deny Flight 
Zone (flyveforbudszonen) 
over ex-Jugoslavien. 

Så kom meddelelsen om, 
at man ikke længere havde 
brug for eskadrillen. Var den 
blevet kaldt ud, ville opgaven 
have været CWl-operationer, 
Clear Weather lnterception. 

Stadig med 

Ophævelsen af 14-dages 
beredskabet gør ingen æn
dring i det forhold, at Eskadril
le 730 den 1. januar 1996 mel
des klar til at deltage i NATO's 
lmmediate Reaction Forces 
(IRF), NATO's umiddelbare re
aktionsstyrke og stadig i CWl
rollen. 

Vi spurgte chefen for Flyve
station Skrydstrup, oberst J. 
Autzen (pilotnavn FRI), om 
hvad CWI står for? 

- Det går ud på, at man skal 
kunne fange eller afskære et 
fly i luften og nedkæmpe det. 
Med de våben, vi har, kan vi 
dog kun bekæmpe fjendtlige 
fly i klart vejr. Lys eller mørke 
gør ingen forskel, men i en tæt 
sky bliver varmestrålingen fra 
målet ødelagt. Det problem 
kommer vi over, når vi får det 
radarstyrede AMRAAM-mis
sil, der kan anvendes i al slags 
vejr og vil medføre en stor ef
fektivitetsforøgelse. 

- Hvor langt ude i fremtiden 
ligger anskaffelsen af AM
RAAM? 

- Missilerne er bevilget, 
men præcis hvornår vi får de 
første, ved jeg ikke. Vi kan 

12 

allerede nu anvende AM
RMM, men ikke udnytte det 
100%, før vi har gennemført 
Mid-Life-Update (MLU) af F-16. 
Som det ernu, kan vi ikke skyde 
på flere mål på samme tid. 

Den effektivitet, der ligger 
i MLU og indførelsen af AM
RAAM, består ikke kun i at 
kunne bekæmpe målet mere 
effektivt i CWl-rollen. Den 
består også i en bedre egen
beskyttelse uanset hvilken 
slags mission, der er tale om. 

Tager vi enTASMO mission 
(angreb på mål på havover
fladen), vil vi også have AM
RAAM med, hvilket sikrer os 
en større overlevelsessand
synlighed ved et fjendtligt 
jagerangreb. 

Hvorfor Eskadrille 730? 

- Hvorfor blev det i sin tid 
Eskadrille 730, der blev til
meldt NATO's lmmediate Re
action Force? 

- Som bekendt blev antallet 
af kampfly reduceret med 
33%, da vi ikke fik erstatning 
for de to nedlagte Draken-es
kadriller. Den udvikling med
førte en omlægning af de dan
ske kampflykoncepter. Resul
tatet blev, at de fire F-16 eska
driller i større omfang har spe
cialiceret sig for at så vidt 
muligt at afbøde virkningerne 

På Flyvestation Skrydstrup er 
der tradition for, at stationsche
fen flyver F-16. Her får oberst 
J. Autzen (FRI) overrakt en 
markbuket efter sin første so
loflyvning med F-16 af chefen 
for operationsafdelingen, ma
jor K. Thomsen (TOM). 

(Foto: Fototjenesten, 
FSN Skrydstrup). 

af den voldsomme reduktion. 
Praktiske og operative forhold 
gjorde det mest hensigtsmæs
sigt at bruge ESK 730. 

- Hvordan har eskadrillens 
personel reageret på den 
kendsgerning, at fra 1. januar 
kan man risikere at skulle gø re 
tjeneste et eller andet sted i 
Europa? 

- Der er ingen anden reak
tion end det praktiske ved at 
få tingene gjort professionelt 
og i tide. ESK 730 har jo altid 
skulle deployere til et andet 
sted, indenlands. Det store i 
det, vi taler om, er at eskadril
len skal have mere med over 
større afstande. 

- Hvad sker der på det men
neskeligt sociale plan? 

- Indtil nu er der intet sket. 
Man gør sig selvfølgelig nogle 
tanker, når man læser og hører 
om, hvad de andre værn erfa
rer rundt om i verden. 

- Er personellet med til at 
finde ud af, hvordan vi kan ud
nytte erfaringer fra de andre 
værn? 

- Vi er så heldige, at vores 
socialrådgiver har været ude 
med Hæren i Jugoslavien, og 
vore læger har også været 
ude, så dem trækker vi på. 

Længere væk 

IRF-styrkens indsættelsesom
råde er NATO's europæiske 
del. Kan der blive tale om at 
operere længere væk? 



Klar til udrykning for NATO: 
F-168 nr. ET-612 fra ESK 730. 

Foto: Jan Jørgensen 

- For Eskadrille 730s ved
kommende, som NATO-eska
drille, er det den europæiske 
del af NATO. Så kan man spin
de en ende over dette. 

- Hvad så med de eskadril
ler, der opererer for FN under 
NATO-kommando? 

- De opererer i Jugoslavien 
nu og tidligere i Golfen. De er 
ingen af stederne som en 
NATO-styrke, men som et na
tionalt bidrag til FN. Vi kommer 
ud, hvor definitionerne bliver 
en anelse tynde, når man bru
ger NATOs kommandostruk
tur til at arbejde for en bygher
re, der hedder FN. 

Internationale operationer 

Begrebet 'internationale ope
rationer' har fået stor betyd
n i ng i Forsvarets hverdag. 
Hvad betyder den udvikling for 
Flyvevåbnet? 

- Det er rimeligt at sige, at 
det nye i begrebet er affødt af 
den sikkerhedspolitiske situa
tion og de danske politikeres 
beslutninger som følge heraf. 

Hverken for den enkelte el
ler for eskadrillerne er der no
get magisk i internationale 
operationer. De krav, der eksi
sterer nu, opfatter jeg mest 
som et incitament - for hele 
Flyvevåbnet. 

FRI siger videre om 'inter
nationaliseringen', at for de 
NATO-lande, der stiller for
stærkningsstyrker til Dan
mark, næppe opfatter begre
bet som en revolution. 

Han siger videre, at de dan
ske kampflyeskadriller og 
transporteskadrillen altid har 
været meget internationalt 
orienteret. Piloterne får en in
ternational uddannelse ind 
med 'modermælken'så at si
ge. Den efterfølgende opera
tive træning ligger også i in-
ternationalt regi. · 

Siden sidst i 50'erne, hvor 
man oprettede NATO's inte
grerede luftforsvarssystem, 
har det internationale været 
hverdag. Danmark har 'byttet' 
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piloter med RAF og USAF. Vi 
har instruktører på NATO
flyveskolen i Texas. Vi har ele
ver og instruktører på Fighter 
Weapon lnstructor Training 
Course. Vi deltager i Tactical 
Leadership Programme. Her
til kommer en mængde øvel
ser i udlandet, både i Europa 
og i USA. 

Næsten klar 

Er I færdige til at kunne melde 
klar til deltagelse i IRF den 1. 
januar? 

- Vi mangler endnu at an
skaffe nogle køretøjer. Vi er 
nødt til selv at råde over kø re
tøjer i tilstrækkeligt omfang til 
at kunne flytte, jeg kan ikke hu
ske hvor mange containere. Vi 
skal også selv kunne læsse 
containerne af og på, ellers 
kan vi ikke holde beredskabet. 

Der er ikke tid til at skrabe 
køretøjer sammen fra de an
dre værn. Er de her ikke, fal
der ideen med, at vi taler om 
en 'hurtig reaktionsstyrke'. 

Andre med 

- Kan eskadrille 730 rykke ud 
uden hjælp fra andre enhe
der? 

- Nej, den skal have hjælp 
fra andre enheder. De første, 
der tager af sted, er recce-hold 
(recognosceringshold) . Vi 
taler her om under ti mand, 
som også omfatter repræsen
tanter fra Flyvertaktisk Kom
mando. Ellers vil eskadrillen 
være 'boosted' op med per-

sonel især fra Materielafdelin
gen. Det betyder, at den får en 
bemanding, der svarer til et 
plus på godt halvdelen af den 
daglige styrke, eller i alt små 
200 mand. 

- Hvilke forudsætninger er 
lagt til grund for den beman
ding? 

- At der er tale om at forlæg
ge til en NATO standard base. 
Det betyder, at der er meteo
rologisk service, flyvekontrol
tjeneste, brand- og rednings
tjeneste, tankningstjeneste, 
indlagt vand og alt de vi ken
der herhjemme. 

Såfremt disse forudsætnin
ger ikke holder, ja så vokser 
planen, og det betyder et stør
re forbrug af personel. 

Kommer vi i den situation, 
at vi har brug for bevogtning, 
vil vi gå ind og se på, hvad 
vejer, fylder og koster det at 
tage seks soldater og tre hun
de med, hvad der er af veteri
nære krav for at flytte dem over 
grænserne i Europa og så 
videre. 

Alt dette ligger i vore plan
kompleks. Vi kan altså hele 
tiden sætte pakker sammen, 
der matcher situationen, uden 
at vi dog skal glemme, at i alt 
dette er det CWl-rollen for 
NATO, der er udgangspunktet. 

Hvor længe? 

- Har du nogen ide om, hvor 
længe eskadrillen skal være 
væk hjemmefra og hvem der 
skal afløse dem? 

- Jeg har svært ved at se 

eskadrillen være ude i CWl
rollen i årevis. Jeg tror ikke, at 
det kan vare mere end et halvt 
år, men jeg har ikke noget at 
have det i. 

Går vi ud over et halvt år, 
tabes ideen med de umiddel
bare reaktionsstyrker. Vi har 
interesse i at udskifte perso
nellet med et vist kort interval, 
så folk får overstået deres 
tjeneste og kan komme hjem i 
en længere periode. 

For det operative personels 
vedkommende gælder, at bli
ver sendt ud til en meget snæ
ver opgave med kvalifikatio
ner, der er meget bredere end 
CWI. Vi skal have disse kva
lifikationervedligeholdt, før de 
går tabt, så alene af den år
sag er vi interesseret i at få 
dem hjem. 

- Og hvem der skal afløse 
dem? 

- Det skal primært den es
kadrille, der ligner 730 mest, 
og den skal vi til Flyvestation 
Aalborg for at finde. 

Ikke fest og farver 

- Markeres Eskadrille 730s 
ændrede status pr. 1. januar 
1996? 

- Hvis du tænker på noget 
mere pompøst med hornmu
sik og vajende faner, så tror 
jeg ikke, at Flyvevåbnet er 
stemt for at gø re så meget væ
sen af sig. Jeg vil tro det bliver 
noget med, at chefen for Fly
vertaktisk Kommando vil sige 
et par ord til O!)l, men det ved vi 
mere om lidt længere fremme. 
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Newair 
- fra flyværksted til ruteselskab 

Det var noget misvisende, at firmanavnet var 
Beech Service, når vi fløj med Piper og Cessna, 
så vi ændrede navnet til Newair. Der var så mange 
i forvejen, der hed noget med Business, og det 
skulle være et navn, der viste, at her var der tale 
om noget nyt, forklarer Newairs direktør Per Arpe 
i en samtale om selskabets historie. 

Af Hans Kofoed 
Fotos: Søren Holmberg 

Den falder nøje sammen med 
Per Arpes egen. Som 17-årig 
kom han i 1959 i lære som fly
vemekaniker i Flyvevåbnet. 
Han gjorde hovedsagelig tje
neste på Flyvestation Ålborg, 
hvor man den gang fløj med 
F-86D Sabre og F-104G Star
fighter. 

Efter 1 O år i militæret blev 
han civil og ansat i SAS i Ka
strup, men efter halvandet års 
forløb skiftede han over til Ster
ling Airways, først som ser
vicemekaniker, senere som 
flyvemaskinist på Boeing 727. 

• Det betød imidlertid, at 
jeg næsten aldrig var hjemme, 
og da vi havde to små børn, 
sagde jeg op i 1975 og blev 
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ansat i et taxaselskab, Høm 
Fly, der da opererede med 
King Air fra den netop åbnede 
flyveplads i Sindal, fortæller 
Per Arpe. 

Men det var primitive for
hold. Der var endnu ikke no
gen rigtig hangar, kun et 1 .000 
kvadratmeter stort telt, og da 
det en dag blæste 65 knob, 
var det ved at forsvinde ud 
over markerne! 

Selvstændig 

• Der var selvfølgelig ikke 
varme eller indlagt vand, og 
da der også var økonomiske 
problemer, blev det mig lidt for 
broget, fortsætter Per Arpe. I 
976 flyttede jeg tilbage til 

Kastrup og etablerede mig 
som selvstændig under nav-

net Beech Service, først i Han
gar 105, fra 1979 i Hangar 
103. 

Trods navnet arbejdede 
værkstedet med alle typer 
almenfly. Det var nok valgt for 
at drille den daværende Beech 
forhandler, indrømmer Per 
Arpe, der fortsætter: 

• Men vi arbejdede nu me
get på Beech fly, fx de to King 
Air, som Maersk da havde til 
besætningstransport m.v. 

Arpes værksted stod også 
for vedligeholdelsen i det da 
nyetablerede MUK Air. 

- En overgang var 70% af 
vort arbejde for MUK, siger 
Per Arpe, og det er risikabelt 
at have så stor en enkelt
kunde. 

Men det problem løste sig 
selv i 1984, da MUK fik eget 
værksted. 

Taxaflyvning 

I dag er Newair først og frem
mest et luftfartsselskab. Det 
begyndte i 1982, da Arpe køb
te sit første fly, en PA-31-310 
Navajo OY-BDK, som blev le-

jet ud til MUK Air og Jetair, ind
til Arpe selv fik koncession til 
taxaflyvning. 

I 1984 blev firmanavnet 
ændret til Newair Airservice, 
da det oprindelige ikke læn
gere var rigtig dækkende • 
hvis det nogensinde havde 
været det. 

Det varede dog ikke læn
ge, før man droppede den sid
ste del af navnet • nu hedder 
firmaet slet og ret Newair (i et 
ord). 

Flåden blev kraftigt udvidet 
i 1985, da Arpe købte en 
Cessna 421 B (OY-BYK) og en 
Cessna 402 (OY-BHK) i Sveri
ge. 421 'en blev dog solgt alle
rede året efter og afløst af en 
MU-2 (OY-CGN), som man 
havde i to år, hvorimod 402'en 
først blev afhændet i 1992 og 
Navajo'en i 1993. 

Den første rute 

I 1987 nedlagde SAS "pen
dulruten" mellem København 
og Malmo, der gav stort un
derskud, efter at man havde 
indsat luftpudefartøjer (,.svæ-
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PerArpe. 

vere") mellem Malmo havn og 
Københavns lufthavn Ka
strup. 

Selv om passagertallet var 
nede på 30.000, mente New
air, at der var basis for at op
retholde ruten, der med en fly
vetid på ca. 1 O minutter var 
en af verdens korteste inter
nationale ruter - om ikke den 
korteste, så Arpe købte en 
brugt Bandeirante (OY-CPG) 
i USA. 

- Men det skulle vi have 
holdt os fra, siger han. SAS 
sad på handlingen af flyet, og 
det var dyrt. Desuden dirige
rede man passagererne over 
på svæverne. Allerede efter 
den første måned så vi skrif
ten på væggen, og efter to 
standsede vi ruten. 

Fragtflyvning 

Newair stod så med et fly, som 
ikke havde noget at lave, men 
det varede ikke længe, før 
man begyndte at flyve kurer
flyvning for TNT på stræknin
gen Bruxelles-København
Stockholm-Helsingfors. Bru
xelles blev senere afløst af 
Koln som "hub" for TNT's ru
tenet. Denne aktivitet vokse
de, og det varede ikke længe, 
før der for anden gang i firma
ets historie var en enkelt kun
de, der tegnede sig for 70% 
af omsætningen. 

Men også det problem lø
ste sig selv. TNT fik så meget 
at flyve med, at man kunne 
indsætte BAe 146 på den rute, 
Newair fløj for selskabet, og 
man solgte derpå Bandeiran
ten (til Sun-Air). 
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Jetstream Mk. 1 

I 1988 købte Newair fire Jet
stream i USA (OY..CRP,'R,'S og 
'T}, af den oprindelige udga
ve, fremstillet af salig Hand
ley Page og med franske Tur
bomeca Astazou motorer. Fly
ene havde fløjet for krakkede 
lokalflyveselskaber og hen
stået ubenyttet i nogle år. 

Det var dog kun to afflyene, 
OY-CRR og 'T, der blev sat i 
drift hos Newair. De to andre 
har i Newairs regi kun fløjet 
færgeflyvning - men de eksi
sterer endnu. 

Til Humberside 

Efterhånden er ruteflyvning 
blevet Newairs hovedaktivitet. 
Bortset fra eksperimentet Kø
ben havn-Mal mo begyndte 
det med, at Per Arpe omkring 
årsskiftet 1989-1990 offentlig
gjorde nogle interessante pla
ner til indenrigsruter med Kø
benhavns Lufthavn Roskilde 
som udgangspunkt, men han 
var for tidligt ude. SAS satte 
sig kraftigt imod dem, så de 
blev ikke til noget. 

I stedet gik Newair ind i in
ternational rutetrafik. Det be
gyndte med at Cimber Air i for
året 1990 nedlagde sin rute 
Esbjerg-Humberside. Den 
overtog Newair, og det blev 
årsagen til at Newair opsagde 
lejemålet af Hangar 103 i 
Kastrup og flyttede til Esbjerg. 
Det havde ellers været Arpes 
hensigt at slå sig ned i Køben
havns Lufthavn Roskilde, hvor 
han havde reserveret en grund 
til hangar. 

Handley Page Jetstream, fotograferet i Florida i maj 1988 før 
ommaling. 

I november samme år (gen)
åbnede Newair ruten Esbjerg
Århus-Stavanger, som Maersk 
Commuter havde befløjet. 

Flyveskole 

I 1990 tog per Arpe initiativ til 
at skaffe Esbjerg en flyveskole 
og oprettede Newair Flight 
Academy. Det første hold var 
af passende størrelse, men på 
andet var der kun tre og da 
det ikke lykkedes at skaffe me
re end to til det tredje, sagde 
Per Arpe stop. 

-Vi måtte erkende, at tider
ne ikke var til det - og at over
heads i et selskab som vort er 
for store til en flyveskole. 

Flere ruter 

I stedet blev det flere ruter. 
Den 26. oktober 1991 åbnede 
Newair endnu en udenrigsru
te (med Jetstream), men ikke 
fra Esbjerg. Det var Billund, 
der blev dansk endepunkt for 
selskabets rute til Manches
ter. 

To dage senere begyndte 
Newair beflyvningen med en 

indlejet Metro af ruten Køben
havn-Thisted, som en række 
selskaber forgæves havde 
forsøgt at få til at løbe rundt. 
Det varede tre måneder og 
skete efter aftale medThisted 
Lufthavn og for dennes reg
ning, mens man forsøgte at 
finde en permanent økono
misk løsning for ruten. 

I april 1992 åbnede Newair 
også en rute Billund-Birming
ham, men da man senere på 
året overtog en amerikansk
bygget F. 27 (OY-MUF), blev 
de to ruter lagt sammen til en 
trekantrute. 

Den øvrige trafik blev ud
ført med to indlejede Metro, 
idet de to Jetstream var blevet 
taget ud af drift og parkeret i 
det fri i Esbjerg (sammen med 
de to ikke-ibrugtagne). 

Per Arpe forklarer hvorfor: 
- Astazou motoren er for 

dyr at vedligeholde. Den har 
en gangtid mellem hovedef
tersyn på 2.500 timer, og ho
vedeftersynet koster 1,2 mio. 
franske Francs (med den nu
værende kurs ca. 1.350.000 
kr.) Den amerikanske Allied 
Signal (Garrett) motorer, der 

Newair's første Jetstream fotograferet i maj 1988 i Frobisher i Canada på vej mod Kastrup 



sidder i den senere 
udgave Jetstream 31, 
går6.000 timer mellem 
hovedeftersyn - og det 
koster kun det halve, 
nemlig 115.000 Dol
lars (ca. 635.000 kr.)! 

Det varede dog 
ikke længe, før før 
Newair igen fløj med 
Jetstream. Allerede i 
august samme år 
overtog man en Mk. 
31, OY-CLB og i de
cember endnu en, 
OY-CLC. 

Konkurrerede med 
sig selv 

Kabinen på Jetstream er rummelig. 

Den 7. december 1992 åbne
de Newair endnu en rute på 
England, Billund-Newcastle, 
men trafikunderlaget viste sig 
for spinkelt, så den blev ind
stillet allerede i maj året efter. 

Men trekantruten til Bir
mingham-Manchester udvik
lede sig pænt- der bor 19 mio. 
mennesker i det midtengelske 
industriområde. 

Det gjorde ruten Esbjerg
Humberside til gengæld ikke 
- passagertallet gik tilbage. 

- Vi konkurrerede med os 
selv, siger Per Arpe. Vi kunne 
konstatere, at ruten tidligere 
havde tiltrukket mange passa
gerer til/fra Birmingham-Man
chester - de skiftede selvfø I
gelig over til trekantruten. 

Humberside-ruten blev 
derfor lukket den 8.januar 
1993. 

Jetstream 31: Billund lufthavn. 

Flyttet igen 

Dermed udgik alle selskabets 
ruter fra Billund, men den tek
nisk base var stadig i Esbjerg. 
Det betød ulønsomme færge
flyvninger, så i oktober 1993 
flyttede Newair fra Esbjerg til 
Lufthavnsvej 31, 7190 Billund, 
dvs Billund Flight Centers 
bygninger i det østlige han
garområde. 

De fire Jetstream blev dog 
stående i Esbjerg, og Newair 
ejer stadig hangaren. 

Også charterflyvning 

Udover ruteflyvningen flyver 
Newair stadig masser af char
terflyvning. Selskabets F. 27 
laver faktisk ikke andet, idet 
de to Jetstream klarer ruteflyv
ningen. 

Men det er ikke charterflyv
ning i den gængse betydning 
med solhungrende turister til 
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Palma m.v.(det er jo i virkelig
heden ruteflyvning) - det er 
faktisk alt andet end det. 

F.27'eren flyver fx med 
grupper, der skal til en ud
stilling eller sportsarrange
ment, som deltagere eller 
tilskuere. Den er indrettet til 44 
passagerer, og det har vist sig 
at være en god størrelse til det 
marked, som i meget høj grad 
ligger i udlandet. 

30 ansatte 

11992 blev Newair omdannet 
til anpartsselskab. Per Arpe 
beklæder posterne som admi
nistrerende direktør og teknisk 
chef, og hans bror Jan er kon
trolchef. Flyvechef er Einer "Bob
by'' Grum-Schwensen, leder af 
værkstedet Torben Skov. 

Antallet af fastansatte med
arbejdere er nu 30, hvoraf 1 O 
piloter. 

--- - --

Nye fly? 
Jetstream 31 er et me
get passagervenligt 
og komfortabelt fly 
(man sidder ikke i et 
rør), rimelig hurtigt og 
af passende størrelse 
- endnu. 

Det er dog ikke 
bare den voksende 
trafik, der får Per Arpe 
til at se sig om efter 
noget større - det er 
også myndighederne. 

Der er nemlig en 
ny udgave af BL5-5 
om standardvægte 
for passagerer på vej, 
og ifølge det udkast, 
der var ude til høring, 
skal en mand frem

over regnes til 92 kg mod hidtil 
80, altså en stigning på 12 kg. 
Damerne kommer sig dog kun 
9 kg, fra 65 til 74. 

Det er ikke bare fordi vi er 
blevet tykkere, at luftfartsmyn
dighederne vil hæve standard
vægtene. En nok så væsentlig 
grund er alt det, folk nu om 
dage slæber med ind i kabinen 
af håndbagage - og taxfree. 

- For os vil det betyde, at vi 
må nøjes med 16 passagerer 
i Jetstream mod nu 18, siger 
Per Arpe. Vi har derfor kigget 
på større fly som Saab 340, 
Brasilia, Dornier Do 328 og 
Jetstream 41. 

Imidlertid regner man på 
British Aerospace fabrikken i 
Prestwick intenst på, om det 
er muligt at forhøje fuldvæg
ten på Jetstream uden store 
strukturelle modifikationer, så 
forhåbentlig kan Jetstream 31 
også fremover flyve med 18 
passagerer. • 

P.S. Netop som dette num
mer skulle gå i trykken, med
deltes det, at Newair havde 
købt to Fairchild FH-227 af 
Malme Aviation. Den første 
blev leveret den 6. oktober. 

Per Arpe siger, at de ikke 
skal afløse Jetstream'erne. 
Anskaffelsen skyldes vok
sende aktivitet. 

FH-227 er en forlænget 
version (1 .83 m) af den ame
rikanske udgave af F. 27. 
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Uddannelse af svæveflyvere 
Af Helge Hald 

I en fortsat føljeton i dette 
udmærkede tidsskrift har en 
nybagt pilot for nogen tid 
siden beskrevet sine træng
sler, sine glæder og ikke 
mindst sin forløsning, da alt 
møjet til sidst kronedes med 
at han blev sendt solo. 

Af beskrivelsen fremgår 
det, at der for at blive svæve
flyvepilot til tider skal vandres 
en lang og stundom træls vej, 
men at uddannelsen trods det 
også indebærer mange posi
tive elementer. 

Jeg skalidetfølgende prø
ve at beskrive lidt af udviklin
gen i uddannelse af svæve
flyvere, og der skal indled
ningsvis lyde en tak til tidligere 
mangefoldige danmarksmes
ter og nuværende landstræ
ner Niels Sejstrup for at have 
bidraget med oplysninger om 
en tid, der ligger mange år 
forud for min svæveflyverud
dannelse. 

Byggede selv flyene 

Igennem tiderne er der sket 
en ganske stor udvikling i ud
dannelsesprogrammerne for 
svæveflyvepiloter. Helt fra be
gyndelsen har der selvsagt ik-

ke været noget struktureret 
uddannelsesprogram, idet 
pionererne jo i sagens natur 
var autodidakte. Først efter 
megen dyrekøbt erfaring 
begyndte ansvarlige perso
ner at se på det rent uddannel
sesmæssige. 

I begyndelsen af 1930'erne 
begyndte der at skyde svæ
veflyveklubber op rundt om i 
landet. Det var almindeligt at 
man startede en vinter med 
selv at bygge sin skoleglider, 
som regel efter tegninger af 
en grundmodel, som man så 
i nogen grad udstyrede efter 
eget forgodtbefindende. 

Allerede på dette tidspunkt 
var myndighederne indbland
et, idet et sådant byggeri nøje 
skulle følges af en byggekon
trollant. De første skoleglidere 
var iøvrigt ensædede, men 
herom senere. Når foråret 
kom, skulle skoleglideren så 
vise hvad den duede til. Om 
skoleglideren var bedre end 
piloterne, får nok stå hen i det 
uvisse, men det er ganske 
vist, at man ofte måtte bruge 
natten mellem lørdag og søn
dag til at lime stumper sam
men i for at kunne flyve igen 
om søndagen. 

Gummitovstart krævede et stort mandskab. Illustration fra 
,,Praktisk Vejledning for Svæveflyvere" af C. 0. Hugosson (1945). 
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Skoleglidere er i dag museumsgenstande. Her Danmarks Fly
vemuseums Polyt, smukt restaureret af Dansk Svæveflyvehi
storisk Klub. 

Flyvepladserne var ofte 
anlagt i forbindelse med en 
bakke, som man kunne starte 
fra. I begyndelsen var gum
mitovstart den mest alminde
lige startmetode, og det gav 
den største glidelængde hvis 
man kunne starte ned ad en 
bakke. 

Eksempler på sådanne tid
lige flyvepladser er bl.a. Ålle
berg i Sverige og Wasserkup
pe iTyskland. Begge stederne 
er den dag i dag aktive svæ
veflyvepladser, men på helt 
andre præmisser, end da man 
i sin tid startede. 

Det kan iøvrigt anbefales 
at slå et slag indenfor på 
begge lokaliteternes museer. 
Hvis man er opvokset (eller 
næsten opvokset) i glasfiber
alderen, er der mange forun
derlige flyveapparater at se 
på. 

Ensædede skoleglidere 

I begyndelsen anvendtes der 
som regel ensædede skole
glidere. Den første del af ud
dannelsen kunne bestå i, at 
eleven en dag med rimelig 
blæst blev spændt fast i sko
leglideren. Hans første lektion 

bestod så i at holde balancen 
med krængerorene, og når 
det mislykkedes, greb instruk
tøren blot fast i vingen og løf
tede den i vandret igen. 

En anden metode var at 
hænge skoleglideren op i en 
trefod, så den kunne "styres" 
om alle tre akser, men uden 
risiko for at den faldt ned. Man 
må konstatere, at det på en
kelte områder har været min
dre slidsomt at være instruktør 
i disse tider. 

Senere begyndte eleven 
så at øve sig i at styre glideren 
i bevægelse. Det skete ved at 
den blev trukket ned over fly
vepladsen med stadig større 
hastighed til at der var ror
virkning nok til at holde ving
erne vandret og holde kursen. 
Her var det spilfø re ren, der var 
en afgørende faktor, idet han 
regulerede højden ved at give 
mere eller mindre gas. 

Når dette beherskedes, 
begyndte de første egentlige 
flyvninger. Man fløj ikke ret 
højt, vel mellem 2 og 5 m, ikke 
ret hurtigt og, fremfor alt, ikke 
ret længe. Længden af en 
start noteredes i logbogen i 
sekunder, ofte kun mellem 1 
og 3 sekunder pr. start. 
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Det siger sig selv, at der i såvel staklerne som instruk- stod for "enkelt-kommando" 
disse tilfælde højst kunne tø ren tørre i munden. og DK for "dobbelt-kom-
være tale om en form for "hop" De "gamle" må efter deres mande". Alt efter om der var 
ned over banen. Når disse første højstart nok have været tale om flyslæb eller spilstart 
hop var tilstrækkelig indøvet, beruset af samme følelse, blev der tilføjet et "F" eller "S", 
var man klar til at aflægge som vi andre i dag er det efter altså DKF eller OKS for to-
prøve til A-diplom, der bestod den første soloflyvning. Ingen sædet skoleflyvning. I midten 
af 5 hop på 50-70 m højde, og flyvning over og ingen på af 1960'erne fremkom den 
flyvetider på ca. 30-40 sek. siden af den -men flyvetiden næstseneste revision af disse 

Det kan her bemærkes, at blev stadig talt i sekunder. uddannelsesnormer, der har 
de fleste steder foregik såvel Efterhånden udvikledes dannet grundlag for mange 
flyhentning som wirehentning teknikken med at bygge svæ- nuværende svæveflyveres 
ved hjælp af håndkraft. Man vefly, og de første tosædede uddannelse. 
kunne dog være så heldig, at skoleglidere med dobbelt- Som det også er tilfældet i 
man kunne låne en hest af en styring begyndte at dukke op. dag, var uddannelsen opdelt 
af naboerne til wirehentning, Det var i udstrakt grad stadig i henholdsvis en praktisk og 
men alligevel har produk- hjemmebyggede svævefly, en teoretisk uddannelse. Den 
tiviteten ikke været impo- men det var et kæmpeskridt i teoretiske uddannelse var 
nerende. Endelig blev der i retning af en mere effektiv ud- stort set lig den vi kender i 
visse tilfælde benyttet mo- dannelse. Instruktøren fik her- dag, og teoriprøven af samme 
torcykler til wirehentning, ved mulighed for under flyv- karakter. Denne teoriprøve 
hvilket ikke var helt ufarligt, da ning at demonstrere forskelli - skulle være bestået før eleven 
et overløb kunne give en ge flyvemanøvrer overfor ele- kunne få lov at flyve solo. 
ganske dramatisk virkning. ven, hvilket der i dag forekom- Den praktiske uddannelse 
Det må trods alt være nem- mer os alle som en selvfølge- byggede derimod på den 
mere at være elev i dag. lighed. filosofi, at eleven øvede en 

enkelt øvelse, indtil han (kvin-

Højstart Uddannelsesnormer 
delige svæveflyvepiloter var 
også i stort undertal dengang) 

Når så instruktøren havde Igennem årene oplevede beherskede den sikkert. Det 
godkendt prøverne til A-di- såvel dansk som udenlandsk kunne give nogle ret ensfor-
plomet, kom så endelig den svæveflyvning flere alvorlige mige flyvninger, og i værste 
dag, da man fik lov til at prøve havarier, og det har formentlig fald kunne eleven risikere i fle-
højstart. Enkelte gange skete været en medvirkende årsag re uger ikke at øve stort set 
det, at en elev, der endnu ikke til, at uddannelsen blev lagt i andet end en enkelt disciplin, 
var klar til hø jstart, ved en fejl- fastere rammer. Allerede i som der måske var vanske-
tagelse blev udsat for be- 1930'erne var der et vist sys- ligheder med at lære. 
grebet "Learning by doing", tern i uddannelsen, men dette Ganske vist blev de øv-
idet de blev trukket et par blev til stadighed udviklet og eiser der på det tidspunkt var 
hundrede meter op i luften, forbedret. indlært i nogen grad medtaget 
inden de havde fået A-di- I begyndelsen af 1950'erne i flyvningen, men det kom i høj 
plomet. Det må have været en fremkom først EK-normerne grad an på den enkelte in-
oplevelse, der kunne gøre og kort efter DK-normerne. EK struktørs fantasi og kreativitet. 

DFS Kranich var det første tosædede svævefly, der blev bygget i større antal. Dette billede er taget 
i 1945 på det svenske svæveflyvecenter Alleberg. I forsædet vor medarbejder Johs. Thinesen, i 
bagsædet en svensk instruktør (,,Bol/nas-Johan'?. 

Til gengæld var det også 
sådan, at når der i logbogen 
f.eks . var skrevet O.K. for 
DKS-5, ja, så beherskedes 
start og 180° drej. 

Uinspirerende 

I vejledningen til DKS/F
normernes anvendelse stod: 

a) Den angivne rækkefølge 
af punkterne skal følges. 

b) Intet punkt må forlades, 
før eleven har vist, at han 
behersker de heri forekom
mende øvelsertilfredsstillen
de (ikke nødvendigvis fejl
frit) . 

Det kan heraf forstås, at 
indlæringen var forudbestemt 
til at foregå som de, der har 
gået i skole i 1940'erne og 
1950'erne, vil kunne huske 
det. Bemærk desuden, at 
eleven omtales som han. 

De næste ca. 15 år levede 
man så med disse normer, 
omend de nok, mildt sagt, må 
betegnes som en smule uin
spirerende, men det er da 
sågar lykkedes at få uddannet 
en verdensmester her i landet 
efter disse normer. 

De led dog af en ganske 
alvorlig skavank, idet de ikke 
indeholdt noget som helst der 
relaterede sig til strækflyvning 
og udelandinger. Termik
træning forekom f.x. ikke un
der DKS/F- normerne, og un
der S-normerne var den gan
ske vist medtaget, men uden 
krav om at skulle gennemgås 
endsige øves før eller efter 
aflæggelse af S-prøven (cer
tifikatprøven). 

Nye normer 

I løbet af året 1979 blev der af 
Dansk Svæveflyver Union ud
arbejdet et forslag til nye ud
dannelsesnormer, f.s.v. angik 
den praktiske del. Bagmæn
dene bag disse normer var 
daværende medlem af 
svæveflyverådet Mogens 
Bringø og unionens konsulent 
Ole Didriksen. 

Forslaget blev udsendt til 
høring sidst på året, og af det 
medfølgende brev fremgik 
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det, at DSvU's ambitioner gik 
på at få disse normer indført 
med virkning allerede fra 
1980. Sådan kom det nu ikke 
helt til at gå. 

Først fra 1984 fik disse nye 
regler virkning. Årsagen lå 
bl.a. i, at der indkom en hel 
del ændringsforslag fra klub
berne, og selv om demokrati 
og medbestemmelse i sær
deleshed i en sådan situation 
er et absolut gode, så virker 
det ikke just fremmende på 
indførelsen af nye normer. 

A-normerne 

Filosofien i disse uddan
nelsesnormer, der er delt op i 
hhv. A-, 8- og C- normer, 
byggede på det forhold, at der 
skal ske en løbende udvidelse 
af såvel elevens kundskaber 
som færdigheder. Hvor der 
tidligere kun havde været 
opereret med færdigheds
kontrol , blev der nu indført et 
i denne sammenhæng nyt 
begreb, nemlig kundskabs
kontrol. Ydermere er den 
praktiske uddannelse gjort 
væsentlig mere smidig, idet 
færdighedskontrollen for de 
enkelte normer ikke i alle 
tilfælde følger hvad der ind
øves på denne norm, men ofte 
færdigheder hvortil indøvel
sen er påbegyndt på et tid
ligere stade. F.x. begyndes 
der på norm A-8 med start og 
kurveflyvning. Færdigheds
kontrollen, altså de praktiske 
øvelser der skal kunne ud
føres med overbevisende 
sikkerhed, omend ikke per
fekt, omfatter kun brug af 
luftbremser i højder større end 
200m. 

Man bygger altså hele 
tiden op omkring de ting som 
eleven enten har lært eller er 
ved at lære, og vender ofte 
tilbage til tidligere gennem
gåede øvelser. Herudover 
skal eleven på norm A-8 som 
kundskabskontrol kunne rede
gø re for signaler under start. 

A-normerne afsluttes med 
3 godkendte soloflyvninger, 
hvorefter der udstedes ene
flyvningstilladelse, og den 
videre flyvning foregår så på 
8-normerne. 
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8-normerne 

B-normerne gælder den en
sædede flyvning, hvor der 
bygges videre på, hvad der 
er indøvet på to-sædet sko
ling. Også på B-normerne 
foregår flyvn ingen under 
instruktørovervågning, og de 
enkelte øvelser skal gen
nemgås på tosædet, så man 
herved sikrer sig, at eleven 
behersker flyvningens kunst. 

B-normerne afsluttes med 
aflæggelse af en prøve over
for en førsteinstruktør. Hvis 
han/hun godkender prøven, 
udstedes der et lokalflyv
ningsbevis, der giver piloten 
ret til flyvning indenfor glide
afstand fra flyvepladsen uden 
instruktørmedvirken. Herefter 
kan en svæveflyvepilot undgå 
yderligere konfrontation med 
uddannelsessystemet, bort
set fra den vedligeholdende/ 
kontrollerende del der hedder 
PFT (periodiskflyvetræning). 
En pilot med lokalflyvnings
bevis skal aflægge PFT min
dst en gang om året for at 
bevare retten til flyvning. 

C-normerne 

De, som ønsker et egentligt 
svæveflyvercertifikat, der er 
internationalt godkendt, skal 
gennemgå C-normerne, hvor 
der er lagt en del vægt på at 
kunnebrugesitsvævefly, bl.a. 
læres passage af vendepunk
ter, afgang- og ankomstpas
sager, udelandingsøvelser 
m.v. 

Efter gennemgået C-norm 
aflægges en prøve overfor en 
S-kontrollant, der til hverdag 
blot er en af klubbens øvrige 
førsteinstruktører, men som af 
SLV og DSvU er godkendt til i 
netop denne situation at re
præsentere Statens Luftfarts
væsen. 

Når han (der er p.t. ingen 
kvindelige S-kontrollanter) har 
godkendt flyvningerne, ind
sendes ansøgningen om ud
stedelse af S-certifikat. Og 
først herefter skal man virkelig 
til at lære at svæveflyve - og 
først herefter kommer de 
virkelig store svæveflyveop
levelser. 
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Spilstart vandt indpas midt i trediverne. Også denne illustration 
er taget fra "Praktisk Vejledning for Svæveflyvere" af C. 0. Hugos
son (1945). 

ÆndrInger 

Efter at have indhøstet erfarin
ger med disse normer igen
nem 1984 blev der allerede i 
vinteren 1984-85 foretaget en 
del ændringer, således at før
ste år med de normer vi ken
der i dag blev 1985. Efterføl
gende er der så tilføjet uddan
nelsesnormer for uddannelse 
på motorsvævefly, typeud
dannelse, S-teoripensum m.m. 

Det har givet været et stort 
arbejde at opstille disse uddan
nelsesnormer. Ganske vist har 
det været muligt at kigge lidt 
over skulderen i Tyskland, der 
i nogen tid har haft noget, der 
ligner vore uddannelsesnor
mer, men i et noget mere stift 
koncept. Med det kendskab vi 
har til arbejdsgangen i det da
værende Luftfartsdirektorat, er 
vi også klare over, at det, 
uanset at de har været imøde
kommende, har kostet mange 
møder for at forklare os. 

Også internationalt har der 
været opmærksomhed om
kring dette arbejde, og det har 
medført, at Mogens Bringø i 
1991 og Ole Didriksen i 1994 
af FAI er blevet tildelt Tissan
dier-pokalen bl.a. som på
skønnelse for deres store u
egennyttige indsats på ud
dannelsesområdet. 

Fremtiden 

Hvad så i fremtiden? Skal vi 

blot hvile på de laurbær de an
dre har skabt. Nej, vi skal til 
stadighed være åbne overfor 
nye muligheder for at forbed
re vores uddannelse. I disse 
år bliver der anskaffet flere og 
flere højtydende tosædede 
svævefly i klubberne. Der bli
ver, dog mest i privat regi, in
vesteret mange penge i svæ
vefly med motor i forskellige 
afskygninger. 

Alt dette er også medvir
kende til, at uddannelsen til 
stadighed tilføres nye aspek
ter. Senest har de nye bestem
melser for flyvning med motor
svævefly åbnet mulighed for 
at uddannelsen til svævefly
vepilot kan foretages udeluk
kende med selvstart. 

I realiteten gælder det jo 
kun om at komme sikkert op i 
en højde, hvorfra det er mu
ligt under sikker flyvning at 
kunne "fange" termikken. Om 
vi kommer derop i spilstart, fly
slæb eller selvstartende er jo i 
grunden underordnet. 

I øjeblikket foretages der 
en nøje gennemgang af nor
merne, for om muligt at tilrette 
dem til mere praktisk brug. 
Ikke fordi vi ikke finder at vores 
uddannelse er god, men mere 
fordi vi gerne vil gøre den 
bedre. 

Bl.a. derfor har den i be
gyndelsen af denne artikel 
nævnte tø ljeton også været 
inspirerende læsning. • 
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Thisted Lufthavn 25 år 

Trængsel på forpladsen. DC-3 og 
Jetstream klar til rundflyvning, 
mens S-61 'eren leder efter 
en parkeringsplads. 

Tekst og fotos: Palle J. Christensen 

»Årets folkefest i Thy. Største flyshow nogensinde« - stod der i 
programmet. Nok lidt store ord at tage i munden, men en varieret 
udstill ing og flyveopvisning, med pauser, fik de 10-12.000 jubilæ
umsgæster på Thisted Lufthavn den 9. september. På lufthavnen, 
som jo nærmest ligger i Hanstholm, var største udstiller totalfor
svaret, dvs. politi, hjemmeværn, Falck, brandvæsen, bered
skabsstyrelsen foruden selvfølgelig hær, søværn og flyvevåben. 
Men man havde da heldigvis ikke glemt, at der gerne skal være 
noget i luften til en flyveopvisning, og hele tre mere eller mindre 
professionelle »luftcirkus« var til stede. 

Scandinavian Historie Flight viste noget så sjældent som en 
Hunter (SE-DXA) i luften, samt Vampire og Mustang. Øre
sønderrivende må det rigtige ord for Vampirens Goblinmotor, 
når den kører på jorden. Mustangens Merlin tager nu prisen 
som »bedste lyd«. Lidt af et tærskeværk i tomgang, men utroligt 
vel kørende ved fuldgas. Og så kunne man ved de to opvisninger 
tydeligt se, hvor lidt forskel, der egentlig var mellem de første 
jetjagere og de sidste propeljagere. 

Svenskeren Pierre Hollånder har nok det, der kommer 
nærmest 20'ernes og 30'ernes opvisninger. Ballonjagt med en 
Pitts og en Yak-52, og rigtig kravlen rundt ovenpå og mellem 
vingerne på en modificeret Grumman Super Ag-cat af to kønne 
piger. For at få folks opmærksomhed har han monteret en 
McCloud-sirene på det ene understelsben. Det er i hvert fald 
anderledes! 

Til sidst vores egen KZ og Veteranflyveklubben. Deres store 
formation kan nu også få publikum til at vende blikket fra is og 
brandbiler m.m. Amatører kan godt gøre tingene professionelt. 

Flyvevåbnet leverede det mere moderne indslag med 
faldskærmspring fra S-61 og en solo F-16 fra ESK 726. (P.S. S-
61'en er 30 år gammel og F-16 prototypen blev bestilt i 1972!) 
Endelig »bombede« jagerberedskabets to F-16 Leopardkamp
vognen. Det havde den nu også fortjent, sådan som den be
handlede græsset ved siden af startbanen. 

Til lykke med et både hyggeligt og spændende arrangement 
og heldigt nok det eneste sted med godt vejr i Danmark den 
lørdag. 
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KONGELIG DANSK 
AEROKLUB 

Protektor: 
Hans Kongelige Højhed Prinsen 
Præsident: 
Grev Flemming af Rosenborg 
Formand: Aksel C. Nielsen 

Generalsekretariat, bibliotek og 
KDA-service 
Generalsekretær H. N. Knudtzon 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Åbent man.-tor" 09.00-16.00, 
tre. 09.00-14.00 
Første lørdag i måneden 10.00-15.00 
Telefon 46 19 08 11 
Telefax 46191316 
Postgirokonto: 5 02 56 80 

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

Dansk Drageflyver Union 
Dagmar Skov 
Gl. Kirkevej 1 , Tiset, 651 0 Gram 
Telefon 74 82 20 15 

Dansk Faldskærms Union 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 
Telefon 43 26 26 26, lok 357 

Dansk Kunstflyver Union 
Hangarvej A4, 4000 Roskilde 
Telefon 46 19 08 07 
Formand: LennartWahl 
Telefon 38 79 15 09 

Dansk Motorflyver Union 
Dagmar Theiigaard 
Toftiundgårdsvej 12, Mikkelborg 
6630 Rødding 
Telefon 7 4 84 82 80 

Dansk Svæveflyver Union 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterho!tvej 1 O 
7400 Herning 
Telefon 97 14 91 55 
Telefax 97 14 91 08 
Resultatservice: Tlf.: 97 14 93 25 

Dansk UL-Flyver Union 
Hasse Pedersen 
Bålhøj 33 
9700 Brønderslev 
Telefon: 98 81 12 28, 
Fax 98 81 13 92 

Fritflyvnings-Unionen 
Allan Ternholm Jensen 
Bredgade 20,2 Ih, 6900 Skjern 
Telefon 97 35 40 04 

Llnestyrlngs-Unlonen 
Pia Rasmussen 
Almavej 8, 9280 Storvorde 
Telefon 98 31 91 98 

RC Sport Danmark 
Jørgen Larsen 
Borgergade 19, Koldby, 
7752 Snedsted 
Telefon 97 93 62 61 

Danmarks Flyvemuseum 
Formand: Søren Jakobsen 
Ellehammers Alle 3 
7190 Billund 
Tlf. 75 35 32 22 
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Husk alle KDA-medlemmer kan få udstedt rabatkort til AVIS Biludlejning! 

KDA's Bestyrelse Telefon Ansvarsområde 

Aksel C. Nielsen (fmd) 98293636 
Bent Holgersen (næstfmd) 75360825 Økonomi/administration 
Dan Vendelbo 46186909 Miljø/teknik 
Palle J. Christensen 86674048 Public Relations 
Vagn Jensen 86441133 Uddannelse 

KDA aktiviteter 
20. sept 
20. sept 

Møde med unionsformændene, Karup Lufthavn 
Møde med unionernes repræsentanter ved FAl's 
komiteer 

23-24. sept Møde med Association of Nordic Aeroclubs, Stock
holm 

Formands
møde 
Det årlige formandsmøde 
fandt sted i Karup Lufthavn. 
KDA's formand Aksel C. Niel
sen fortalte om mulighederne 
for at arrangere Aero Expo '96 
i Ålborg Lufthavn. Alle unioner 
var interesserede i at deltage. 
Det blev vedtaget at arrange
re et møde i lufthavnen. 

KDA's budget for '96 blev 
gennemgået. Det godkend
tes, at lade årskontingentet 
stige med 1 kr. til kr. 44. 

Aksel C. Nielsen beklage
de, at det havde været nød
vendigt at aflyse mediekurset 
og pressekontaktarrange
mentet på grund af for lille til
melding. Ligeledes var som
merlej ren (ungdomsugen) 
blevet aflyst. 

Efterfølgende var der møde 
for unionernes repræsentan
ter i FAl's kommissioner. 

Aksel C. Nielsen orientere
de om dagsordenen for mø
det mellem de nordiske aero
klubber. Fra dansk side var 
disse tre emner foreslået: PR
arbejde for flyvesporten i de 
øvrige nordiske lande, fælles 
nordisk konsulent til at behand
le de mange omfattende for
slag fra JAA og et møde for de 
nordiske landes »air-shops«. 

World Air Games i Tyrkiet 
1997 blev diskuteret. Det blev 
foreslået at nedsætte en ar
bejdsgruppe med deltagelse 
fra de unioner, der var interes
seret i at deltage. Til sidst blev 
der udvekslet erfaringer vedr. 
arbejdet i FAl's forskellige kom
missioner. 

Referater fra møderne er til
sendt unionerne. 

FAI 
KDA's formand og generalse
kretæren har deltaget i FAl's 
88. generalkonference, der af
holdtes den 9.-13. oktober i 
Sun City, Syd Afrika. 

Deadline 
Stof, der ønskes medtaget på de blå sider 

i december-nummeret, må være KDA i hænde 
senest den 1. november og til januar-nummeret 

senest den 24. november. 
Redaktion : Knud Larsen, tlf. 46 19 0811. 

Statens 
Luftfartsvæsen 
informerer: 
I maj 1993 bragte FLYV et ind· 
læg om nye toldregler, hvoraf 
det fejlagtigt fremgik, at flyv
ning mellem Danmark og an
dre EU-lande i visse tilfælde 
kunne foregå fra ikke-godken
dte lufthavne/flyvepladser. I 
juli 1993 berigtigede FLYV 
dette indlæg med henvisning 
til de gældende regler for pas
kontrol. 

Statens Luftfartsvæsen får 
imidlertid stadig henvendel
ser, der tyder på, at der her
sker usikkerhed om reglerne. 
Lad os derfor slå fast: 

Der er ingen ændringer i 
reglerne om flyvning mellem 
Danmark og udlandet. BL 3-
29, Internationale lufthavne/ 
flyvepladser, gælder stadig
væk. Efter BL'en skal al flyv
ning mellem Danmark og ud
landet - inklusive EU-med
lemslande - foregå til/fra en 
international lufthavn/flyve
plads. 

I forbindelse med etable
ring af EU's indre marked har 
man ændret reglerne om kon
trol med varer (toldkontrol), 
men der er ingen ændring i 
reglerne om kontrol med per
soner (paskontrol). 

Oversigt over internationale 
lufthavne/flyvepladser findes i 
AIP DANMARK og AIP GRØN
LAND OG FÆRØERNE i afsnit 
AGA 1-1 . 

Lodtrækning 
om Unionens 
Discus 
Ansøgninger om leje af unio
nens Discus es skal være 
Dansk Svæveflyver Union i 
hænde senest fredag 1. de
cember 1995 kl. 0800. Sna
rest derefter vil der blive gen
nemført lodtrækning, hvor pi
loter fra nationalholdstruppen 
indgår med første prioritet i 
forhold til øvrige ansøgere. 

A 
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Konkurrence kalender 1996 

Kalenderen for de forskellige konkurrencers afvikling i 1996 er 
nu ved at være på plads. Der har tidligere været orienteret om, 
at DM er flyttet grundet EM i Finland, og efter afvikling af det 
nordiske møde sidst i september er det nu lykkedes, at fastsætte 
perioden for afvikling af det Nordiske Juniormesterskab og 
Arnborg Åben. 

Konkurrencerne afvikles derfor således: 

Danmarksmesterskab 
i Standard- og 15 M-klasse fra onsdag 8. til lørdag den 18. maj 
1996. 

Europamesterskab 
i FAl-klasserne i Finland fra søndag 26. maj til søndag 16. juni 
1996 (incl. 1 uges fortræning). 

For-VM 
i Frankrig i FAl-klasserne fra søndag 23. juni til søndag 7. juli 
1996 (excl. eventuel fortræning). 

Nordisk Juniormesterskab, Dansk Juniormesterskab og Arnborg 
Åben, Klubmesterskab samt Old Boys Mesterskab 
afvikles på Svæverflyvecenter Arnborg fra mandag 15. juli til 
torsdag 25. juli 1996 (excl. eventuel fortræning). Der vil under 
denne konkurrence blive udskrevet særskilt opgave til delta
gerne i Nordisk Juniormesterskab. 

8 

Vægur m. flyveinstrumentmotiver 6 1/2" 
(højdemåler, kursgyro, kunstig horisont, VOR) 
Batteridrevet 
Med års garanti Medlemspris KUN kr. 245,00 

Termometer m. airspeed indicator 6 1 /2" 
Med 1 års garanti Medlemspris KUN kr. 245,00 

Vægur og termometer sammenbygget i konsol 
Med 1 års garanti Medlemspris KUN kr. 495,00 

~y 
Lufthavnsvej 28 . 4000 Roskilde . Tlf. 46 19 08 11 

Nordisk møde på 
svæveflyvecenter Arnborg 

I dagene 22-24 september 
blev det årlige Nordiske Svæ
veflyver møde afholdt på Arn
borg. 

I alt 22 deltagere fra Sve
rige Norge Island, Finland og 
Danmark deltog i mødet, hvor 
udviklingstendenserne og fæl
les problemer blev drøftet, li
gesom der blev taget initiativ 
til forskellige fælles tiltag. 

Af emner der blev taget op 
på mødet kan nævnes: 

0 Udvikling i luftrum i Euro
pa 

0 Fælles initiativer til forbed
ring af flyve sikkerheden i 
Norden. 

0 Er svæveflyvning i stagna
tion. 

0 Uddelegering af opgaver 
fra de respektive landes luft
fartsmyndigheder til svæve
flyveorganisationerne pro
et contra. 

0 Nordisk Svæveflyvedag 

0 PR-aktiviteter og initiativer 
0 Menneskelig ydeevne og 

begrænsninger som nyt fag 
i S-teori. 

0 Miljøforhold ved flyslæb, 
tekniske og politiske. 

0 Fælles nordisk uddannel
sesseminar for holdledere 
til internationale konkurren
cer. 

0 Forhold omkring internatio-
nale konkurrencer. 

Der vil i det følgende nummer 
komme et mere detaljeret re
ferat. 

Flydemonstration 
på Arnborg 
Samtidig med Nordisk møde 
var der flere fly til demonstra
tion på Arnborg. 

De mange besøgende fra 
både vore nabolande og fra 
klubberne fik rig lejlighed til at 
se og prøve de fire fly, ASH 
26 - PW-5 - FOX og Super 
Dimona. 

I alt blev der i weekenden 
fløjet 16 flyvninger med ASH 
26, 22 flyvninger med FOX, 34 
med PW-5 og 33 flyvninger 
med Super Dimona. 

Super Dimonaen fik des
uden ved 10 flyvninger lejlig
hed til at demonstrere sine ev
ner som slæbefly, idet den er 
godkendt til slæb af svævefly 
på op til 370 kg. 

Ved den lejlighed benytte
de skribenter fra flere landes 
svæveflyblade, herunder FLYV 
muligheden for testflyvning af 
flere fly. 

Arrangementet må beteg
nes som en stor succes, ikke 
mindst på grund af det gode 
vejr. 

Organisationsændringer i 
Unionsadministrationen. 
I forbindelse med ansættelse 
af Helge Hald som konsulent 
som afløser for Ole Didriksen 
er der foretaget en reorgani
sering af unionsadministratio
nen. 

Ole Didriksen fratræder den 
1 . januar 1996, men forventes 
dog at fortsætte med GF
forsikring. 

Edvin Thomsen fortsætter 
som chef for administrationen 
og overtager samtidig arbej
det som landstræner fra 1 .1 .96 
idet Niels Seistrup fratræder 
pr denne dato. 

Helge Hald får primært ud
dannelse og flysik samt Arn
borg som område. 

Peer Larsen fratræder som 
centerleder. De praktiske op
gaver på centret vil blive løst 
ved indlejet arbejdskraft. 

Tina Hagensen, der blev ud
lært som kontorassistent pr 
1.10.95, har fået fast ansæt• 
telse som sådan. 

Der er primo oktober ud
sendt en klubmeddelelse med 
nærmere informationer. 

PW-5 til Unionen. 
Efter prøveflyvning af PW-5 på 
Arnborg er det besluttet at et 
eksemplar til Arnborg. 

Da fabrikken er meget van
skelig at kommunikere med, 
er det endnu uklart, hvornår 
flyet vil kunne leveres. 

FLYV11/95 
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Møde i Interna
tional Gliding 
Commission 

afholdt i Helsingfors den 30. 
september 1995. 

Tyve lande var repræsen
teret på mødet. Som delege
ret fra Danmark mødte denne 
gang Jens Børsting, idet Mo
gens Hansen var forhindret i 
at deltage. 

Forløbet af Junior-EM 1995 
blev drøftet, og der fremkom 
fra de nordiske lande en del 
kritik af informationen før kon
kurrencen, ligesom briefing 
m.v. blev afviklet på en måde, 
som ikke var acceptabel for 
en international konkurrence. 

Den polske delegerede be
svarede kritikken og afslutte
de sit indlæg med at bede for
samlingen rejse sig og min
des den danske juniorpilot, 
Lars Hansen, som så tragisk 
omkom under fortræning til 
konkurrencen. 

Der var røster fremme om 
at arbejde for et Junior-VM, 
men umiddelbart var der ikke 
stemning derfor blandt de de
legerede. 

Forberedelserne til EM i FAl
klasserne i 1996, som afvikles 
i Finland, skrider planmæssigt 
frem. Der gives som udgangs
punkt adgang for op til 6 pilo
ter per deltagerland fordelt på 
de tre klasser. Tilmeldes yd
erligere, vil disse kunne delta
ge, såfremt andre lande ikke 
stiller med fuldt hold. 

Klubklasse-EM 1996 afvik
les i Slovenien. Der var enig
hed om at se på scorings
formlen - specielt handicap
reglerne - før konkurrencens 
start. Rygter om at DG 300-fly 
ville få adgang til dette EM var 
ikke sande, men i løbet af 
nogle år skal der tages stilling 
til, om DG 300, LS 4 m.fl. skal 
indgå i klubklassen. Der skal 
desuden findes en løsning på 
førstegenerations flapsfly's 
indplacering. 

Junior-EM i 1997 afholdes 
i Musbach, Tyskland. Der vil 
være mulighed for deltagelse 
af 60 fly. Eventuelt vil lande 
udenfor Europa blive indbudt, 
uden at disse piloter dog vil 
kunne indgå i konkurrencen 
om europamesterskabet. 

FLYV11/95 

Polen havde som eneste 
land givet bud på arrange
ment af EM i FAl-klasserne i 
1998. Arrangementet skal fore
gå i Leszno og vil formentlig 
blive afviklet i juli måned. 

Der var stadig ingen af de 
europæiske lande, der ønske
de at give bud på afvikling af 
EM for motorsvævefly, hvorfor 
denne konkurrence udsættes 
indtil videre. 

Et forslag om indførelse af 
et alternativt scoringssystem 
blev drøftet, men da et sådan 
forslag skal behandles af IGC 
på verdensmødet, kunne der 
ikke træffes beslutning. Der 
var dog ikke nogen væsentlig 
tilslutning til forslaget, som re
elt ikke indebar de store for
andringer i forhold til det nu
værende standardsystem. 

Der blev en kort orientering 
om arbejdet i EGU (Europæisk 
Gliding Union), som arbejder 
med internationale bestemmel
ser for certifikater, teknik m.v. 

EU's ønsker om harmonise
ring af certifikter inden for unio
nen imødegås af EGU og FAI, 
som ikke finder noget behov for 
en sådan harmonisering. 

EU har hertil den holdning, 
at hvis en harmonisering skal 
undgås, må det kræves at et
hvert land inden for EU accep
teret alle de øvrige landes cer
tifikater/rettigheder. Hvis man 
ikke kan finde en løsning på 
dette, hvilket er svært, da de 
enkelte lande har forskellige 
uddannelseskrav og nogen 
ingen krav om eks. S-certifi
kat, vil arbejdet med en har
monisering blive videreført. 

FAI vil blive tilsluttet inter
nettet meget snart. De enkelte 
lande udpeger en adresse til 
den officielle kommunikation, 
men andre brugere vil få ad
gang til de oplysninger, som 
vil komme på denne del af 
nettet. Det er således hensig
ten meget hurtigt at lægge 
Sporting Code ind på nettet, 
ligesom såvel FAI, IGC som 
de enkelte lande vil blive tildelt 
plads til at lave promotion for 
svæveflyvning. Endelig vil der 
blive et område til annonce
ring, køb og salg m.v. 

World Class Glider (PW-5) 
har som fly stort set levet op 
til de forventninger, IGC havde 
med dette ambitiøse projekt. 

Der er dog stadig meget 
store problemer med produ
centen, den polske fabrik PZL 
Swidnik, som ikke lever op til 
de krav, køberne af den nye 
flytype med rimelighed må 
stille til besvarelse af henven
delser, leveringssikkerhed, 
forsinkelser m.v. 

Der er desuden store pro
blemer med aftalen med Det 
tekniske Universitet i War
schawa, som har stået for ud
viklingen af PW-5. 

Udviklerne har ikke - som 
aftalt i kontrakten med FAI/IGC 
- kunnet levere tegninger af 
flyet til alternative producen
ter, kunnet løse problemer 
med ballastplacering eller re
degøre for målemetoder, der 
sikrer, at alle producerede fly 
er helt ens (f.eks. vingernes 
form og profil). 

Man er vidende om, at op 
til 7 alternative producenter 
ønsker at iværksætte produk
tion af flyet, men da det for ti
den ikke er muligt at få udle
veret de tekniske specifikatio
ner fra udvikleren, kan pro
duktionen ikke iværksættes. 

Som følge af disse proble
mer vil FAI/IGC ikke deklarere 
et VM eller EM i World Class 
på nuværende tidspunkt. 

Den polske delegerede op
lyste, at han var vidende om, 
at der i 1996 ville blive produ
ceret 80 - 100 fly af typen, og 
han kendte ikke til problemer 
med fabrikken eller Warscha
wa universitet. Han ville straks 
efter mødet undersøge sagen. 

World Air Games afholdes 
efter stor sandsynlighed i sep
tember 1997 i Tyrkiet. Der vil 
blive konkurrencer i alle typer 
af luftsport, og det er hensig
ten, at også svæveflyvning 
skal være repræsenteret. 

Umiddelbart var tanken, at 
første VM i World Class kunne 
afvikles under World Air Ga
mes, men dette er formentlig 
nu ikke muligt. Hvilken kon
kurrencetype der i stedet vil 
indgå, vir der bleve truffet 
beslutning om senere. 

GPS (eller i IGC-sprog 
GNSS) er som bekendt ac
cepteret som verifikationsal
ternativ til fotokontrol m.v. fra 
den 1. oktober 1995. 

Der er i IGC nedsat en tek
nisk arbejdsgruppe, som skal 

godkende og beskrive anven
delsen af de enkelte fabrikater 
af GNSS-loggere. 

På nuværende tidspunkt har 
7 producenter fremsendt an
modning om godkendelse af 
GNSS-loggere til IGC. Een af 
disse loggere ventes godkendt 
i år, mens de øvrige forventes 
godkendt inden næste års store 
svæveflyvekonkurrencer. 

FAI/IGC vil orientere de 
enkelte lande, straks en ud
styrstype er godkendt. 

Der er nu udviklet software 
til brug ved verifikation af GNSS
data, ligesom et finsk firma de
monstrerede et system, hvor 
GNSS-data via en radiofre
kvens sendes til en modtager 
på jorden, hvorefter flyene på 
en TV(stor-)skærm kan følges 
under en konkurrence. Man 
havde testet systemet under 
de finske mesterskaber i 1995 
og håbede, at systemet kan 
være igang under EM 1996 -
også i Finland. Dette kræver 
dog accept fra FAI/IGC, hvil
ket der først kan tages stilling 
til på mødet i marts 1996. 

Inden IGC-mødet havde de 
nordiske lande drøftet forskelli
ge forhold, som blev fremført i 
fællesskab dels under dette 
møde og dels under bestyrel
sesmødet før IGC-mødet. 

På bestyrelsesmødet blev 
spørgsmålet om måden, hvor
på visse lande havde "budt" 
sig til eks. VM, fremført, idet 
de nordiske lande fandt, at et 
enkelt land ikke bør tilbyde 
subsidier til andre enkeltlande 
eller grupper af lande og der
ved "købe" sig til stemmer for 
at få et stævne. 

Bestyrelsen ville arbejde 
mod bestemmelser der sikrer, 
at sådanne subsidier, som sik
rer visse landes mulighed for 
at deltage i omkostningstunge 
konkurrencer, fremover. må for
deles via IGC. 

Ligeledes blev det fremført, 
at det scoringssystem, som er 
beskrevet i Sporting Code, 
som altovervejende hovedre
gel bør anvendes uændret un
der EM og VM. Kun hvor tungt
vej ende grunde er tilstede, 
bør disse regler ændres eller 
tillempes af arrangøren. 

Jens Børsting 
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Det danske landshold i fald
skærmsspring i disciplinen 
Stil og Præcision er lige kom
met hjem fra EM i Tyrkiet, hvor 
en kvinde - Pernille Lykke -
blev Europamester i præcisi
onsspring. 

Hun opnåede guldmedail
len ved at springe 1 0 præcisi
onsspring med en samlet af
vigelse fra målpletten på 6 cm. 
D.v.s. en gennemsnitlig afvig
else på 0,6 cm. 

Sølvet gik til en russisk kvin
de med en samlet afvigelse 
på 8 cm, bronce gik til Slove
nien med 9 cm. 

Den 33 årige Pernille Lykke 
kommer fra Ålborg. Hun har 
sprunget faldskærm i 1 O år og 
har i alt 2030 spring. 

Det danske damelandshold 
fik en 4. plads i holdpræcision. 
Damelandsholdet består af Per
nille Lykke fra Ålborg, Eileen 
Mikkelsen fra Ålborg, Berith 
Friis Kjær fra Viborg, Nina Pie
sner Frederiksen fra Stenløse 
og Sus Nielsen fra Herlev. 

Pigerne har sammenlagt gen
nemført 1000 træningsspring 
i år. 

Resultatet er især flot, fordi 
vinden var meget meget skif
tende, og dermed gjorde præ
cise landinger svære for alle. 

EM i Faldskærmsspring 1995 
vundet af dansk kvinde 

Resultatet er tilvejebragt gen
nem springernes egen store ind
sats for sporten og har kun væ
ret mulig med den støtte som 
både Team Danmark og Dansk 
Faldskærms Union har givet 
holdet. 

Konkurrencestedet 
Konkurrencen gennemførtes i 
det maleriske område Efes i 
Tyrkiet, der var en af de stør
ste byer i den gamle verden. 
Verdens næststørste amfitea
ter ligger her. 

Efeses betragtes som kris
tendom mens vugge, og Jom
fru Maria tilbragte sine sidste 
dage på stedet. 

Dansk Faldskærmssport 
går i denne måned interna
tionalt fra triumf til triumf 
Danmark har et højt interna
tionalt niveau, hvorvare lands
hold i begge de officielle dan
ske konkurrence discipliner 
har kunnet gøre sig markant 
gældende. 

I disciplinen stil og præci
sion har Bjørn Stephensen ved 
det militære VM for 2 uger sid
en opnået en individuel 3. plads 
i præcision og herrelandsholdet 
opnåede en 5. plads i hold
præcision. 

Herrelandsholdet består af 
Lars-Bo Willumsen fra Ålborg, 
Mikael Petersen fra Ålborg, Re
ne Hansen fra Aabybro, Bjørn 
Stephensen fra København og 
Sven Plesner Frederiksen fra 
Stenløse. 

Det militære herrelandshold 
springer med den samme be
sætning som det civile lands
hold. 

Ved VM 1994 opnåede her
reholdet en 8. plads i holdpræ
cision og ved flere internationale 
konkurrencer i USA, Italien og 
Tyskland har de opnået 1., 3. og 
5. pladser. Individuelt er der 
opnået et junior verdensmester
skab, en 4. plads til VM 1994 og 
2., 3. og 4. pladser ved in
ternationale konkurrencer. 

I formationsspring genero
brede det danske landshold 
'Team Blue Track Touche" (tid
ligere "Team Danmark") for 2 
uger siden deres 3. plads til 
VM ' 95. Tidligere har de op
nået en 3. plads til VM ·93, en 
5. plads til World Cup 1994 og 
en 4. plads til EM 1994. 

Dette hold består af 5 sprin
gere fra Århus Faldskærms 
Club: Steen Chemnitz, Morten 
Najbjerg, Jørgen Hansen og 
Nikolaj Sode og som videosprin
ger Flemming Nødegaard. Team 
Blue Track Touche har ved det 
sidste VM vundet bronce. 

Skal du landetrundt 
så brug 

KDA's Airfield Manual! 

Skal du verden rundt 
så brug Jeppesen & 
Bottlangs Manualer! 

s· ER V IC E 

Lufthavnsvej 28 
4000 Roskilde 
Tlf. 4619 0811 

NAVTOR 
flyveplanlægnings

programmer 

SERVICE 

Tlf. 46 19 08 11 

Organisationsnyt 
på diskette 

En smilende Pernille Lykke på 1. pladsen ved præmieoverrække/sen. 

Produktionen af organisations
nyt foregår på edb. Send derfor 
indlæg til de blå sider på dis
kette 3 1/2" i formaterne Word
Perfect, Word eller lignende. 
Har du ikke den mulighed så 
anvend skrivemaskine eller 
laserprintet tekst, der kan scan
nes ind i computeren. Fax-ko
pier og håndskrevne indlæg er 
scanneren ikke glad for, så dis
se skal helst undgås, men kom
mer der nogle skal stoffet nok 
komme med alligevel. 

D FLYV 11/95 



SAS antager atter piloter 
Nyt rekrutteringsprinclp: 
Fortrinsvis civilt uddannede. 

Af Hans Kofoed 

Per Lock, der for et år siden blev flyvechef i SAS, kommer fra 
Flyvevåbnet, hvor han fløj RF-84F Thunderflash i ESK 729. Han 
begyndte i SAS i 1966, blev kaptajn i 1985, var chefinstruktør på 
MD-80 i 1989-90, hvorefter han blev Director Flight 1raining på 
SAS Flight Academy. I SAS han fløjet Caravelle, DC-8, DC-9 og 
MD-80 og flyver nu Boeing 767. 

I SAS' rullende forretniugs
plan, der går fire år frem, har 
man hidtil regnet med at pro
duktionen fra 1995 til 1996 
skulle stige med 3% og deref
ter med 2% årligt. 

Det almene økonomiske 
opsving har imidlertid med
ført, at planen er blevet revi
deret, temmelig kraftigt endda 
- nu regner man med 10% stig
ning fra 1995 til 1996 og deref
ter 5%, 2% og 2%. 

Produktionsstigningen vil 
man opnå ved flere frekven
ser, længere flyvestrækninger 
og større kapacitet. Det netop 
påbegyndte samarbejde med 
Cimber Air er en af de måder, 
dette realiseres på, idet SAS 
derved får frigivet store og re
lativt langtrækkende fly. 

Men den slags rækker ikke 
på nær langt nok. For at kunne 
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klare den planlagte produk
tionsstigning må SAS ansætte 
flere piloter, siger flyvechef 
Per Lock i en samtale med 
Flyv. 

1.800 piloter 

Der er for tiden ansat 1.800 
piloter i selve SAS (SAS Gom
muter er ikke medregnet), 
regnet efter individer. Regner 
man efter årsværk, er tallet 
kun ca. 1.500, hvilket hoved
sagelig skyldes, at ca. 250 fly
ver for andre selskaber, bl. a. 
Swissair, Thai, Premiair og det 
taiwanske EVA. 

Og man kan ikke bare kal
de nogle af de .udenlandske" 
piloter hjem og sige, at nu skal 
de flyve i SAS. Til forskel fra 
tidligere er disse piloter nem
lig ikke udlånt af SAS - de har 

orlovfra SAS, og den kan sel
skabet ikke ensidigt annullere. 

- Det har i øvrigt aldrig væ
ret noget problem at få folk til 
at søge orlov i de perioder, 
hvor vi har haft for mange pilo
ter, siger Per Lock. For nogle 
har det nok været tillokkende 
at bo en tid i et andet land og 
for de unges vedkommende 
kan de måske få mere i løn 
end hos os, fx blive kaptajner 
i en ung alder. 

Antallet af piloter, SAS har 
til rådighed, topper i 1997. De 
følgende år er der nogle store 
hold pensionister, og gøres 
der ikke noget, vil man i år 
2000 have et underskud på 
ca. 200 piloter, så SAS går 
allerede nu i gang med at an
sætte piloter. 

- I første omgang ansætter 
vi den halve snes piloter i SAS 
Commuter, der allerede har 
bestået vores optagelsesprø
ve, og så kommer turen til de 
23 pilotaspiranter, som fik ud
dannelsen afbrudt, da vi plud
selig fik overskud af piloter. 

- Førte det ikke til et sags
anlæg? 

- Jo, men heldigvis endte 
det med et forlig. Vi lovede at 
give dem fortrinsstilling ved 
kommende ansættelser, og 
det opfylder vi nu. Endvidere 
afholder vi igen optagelses
prøver for uddannede piloter. 

Flest civile 

De tider er forbi, da Forsvaret 
fungerede som flyveskole for 
SAS og 90-95% af ansættel
serne var militærpiloter. Ned
skæringerne af Forsvarsbud
gettet har medført, at der ud
dannes langt færre piloter end 
tidligere - og så holder man 
på dem, man har! 

I dag er piloterne midt i 
trediverne, før de kan få lov til 
at forlade Forsvaret, og så er 
de ikke rigtig interessante for 
SAS, der gerne vil have længst 
mulig gavntjeneste af de nyan
satte. Desuden vil man gerne 
have en jævn aldersfordeling, 

og der er i forvejen rigeligt med 
piloter i trediverne. 

- Men det betyder ikke, at 
vi ikke vil ansætte militært ud
dannede, siger Per Lock. Jeg 
vil skyde på, at af de kommen
de ansættelser vil en fjerdedel 
komme fra Forsvaret, en fjer
dedel fra commuterselskaber 
o.l. og resten være ab initio, 
folk, der målrettet er uddannet 
med henblik på ansættelse i 
SAS. 

Starter fra bunden 

Bliver man ansat som pilot i 
SAS, begynder man helt nede 
i bunden af senioritetslisten, 
uanset hvor mange flyvetimer 
man har, og en kaptajn, ja selv 
en chefpilot starter som styr
mand. Det gjaldt dog ikke, da 
Linjeflyg blev overtaget af 
SAS. LIN-piloterne blev ind
placeret på SAS-listen efter 
deres hidtidige anciennitet i 
LIN, dog med et fradrag på 
fem år - i øvrigt en ordning, 
som voldte megen uro. 

Og det var en undtagelse, 
som ikke vil blive gentaget. 
Derom er de ansatte og ar
bejdsgiveren enige. De alle
rede ansatte piloter vil ikke se 
sig skubbet til side af ude fra 
kommende,og SAS ønsker 
selvfølgelig at ansætte så bil
lige piloter som muligt. 

De store selskaber behø
ver derfor ikke at frygte at bli
ver drænet for erfarne piloter, 
når SAS nu åbner for nyansæt
telser. Selv om lønningerne 
måske er højere og arbejdsti
den kortere, vil mange ikke 
kunne nå op på samme vilkår 
i SAS, som de vil få ved at blive 
i deres nuværende ansættel
se. 

De lidt mindre selskaber 
må derimod belave sig på at 
miste en del piloter til SAS. 

At SAS nu igen ansætter 
piloter, betyder også, at de 
unge 8-piloter får en chance, 
dog næppe i SAS, men også 
commuterselskaberne bliver 
jo nødt til at ansætte piloter. 
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Ab lnitio 
Hovedkilden til det fremtidige 
pilotkorps bliver imidlertid pi
loter, der fra begyndelsen, ab 
initio på latin, er uddannet 
med henblik på en livsgerning 
som SAS pilot. Det er et totalt 
brud med de hidtidige rekrut
teringsprincipper, men i sig 
selv ikke noget epokegørende 
- sådan har British Airways, 
Lufthansa og mange andre 
gjort i årevis. 

- På den måde får vi folk, 
der lige fra starten er vænnet 
til SAS procedurer, SAS manu
aler o.s.v. , siger Per Lock. 

SAS vil dog ikke henlægge 
uddannelsen til USA, men fo
retrækker et europæisk miljø. 
Man har overvejet at bruge en 
af de store britiske trafikflyver
skoler, men selv om de er vir
kelig gode, er de også dyre. 

- Vi kan selv klare det for 
omkring det halve, mener Per 
Lock . . 

- Er det ikke nyttigt for 
sprogfærdigheden, at skolen 
ligger i et engelsk-talende 
land? 

- Tidligere måske. I dag er 
unge mennesker så vant til at 
tale og høre engelsk, at det 
ikke er noget problem. Vi får 

... 

- .. " .. .. 

vore ab initio piloter uddannet 
i Roskilde og Bardufoss. 

- Er der nogen piger i 
mellem? 

- Der er for tiden seks på 
forkellige stadier af uddannel
sen i vort system, og at der ik
ke var nogen på det hold, der 
graduerede i Roskilde den 8. 
september, er en tilfældighed. 

Vi tager gerne kvindelige 
piloter. Dem har vi allerede et 
halvt hundrede af, og vi har 
endda en kvindelig kaptajn 
(en svensker) . 

Ingen svenskere 

Men SAS skal ikke blot skele 
til aldersfordelingen. Forde
lingsprincippet 2:2:3 til Dan
mark, Norge og Sverige skal 
så vidt muligt overholdes også 
for de flyvende besætningers 
vedkommende, men på grund 
af overtagelsen af Linjeflyg er 
henved halvdelen af pilotkorp
set nu svenskere. 

SAS vil derfor i de kommen
de år hovedsagelig ansætte 
danske og norske piloter - og 
de skal helst være under 30! 

På spørgsmålet om hvor 
mange svarer Per Lock: 

- 50 om året - mindst! • 

-., 

~-,IM~---=, • .-------::,.,;:------,,.,=------,-... ,------
1- - 2•--
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På rad og række 

Foto Soren Holmber~ 

Da pressefotograf Søren Holmberg en dag fløj hen over Kald red 
flyveplads, så han 18 belgiske Agusta A 109 opstillet på 
flyvepladsen. De deltog i en stor NATO-øvelse, der også 
omfattede nedkastning af faldskærmstropper, bl.a. med det 
formål at besætte Farøbroerne. 

Flyene var parkeret på en lang række, næsten rettet ind til 
højre. Nok lovlig fredsmæssigt, for de ville have været et let 
bytte for attackfly fra den anden part. 

Men Søren fik da et flot billede ud af det! 
Agusta A 109 er den helikopter, der er involveret i den meget 

omtalte korruptionsskandale i Belgien. Her holder vi os dog til 
det tekniske. 
. A 109, der findes i civile og militære varianter, fløj første gang 
1 1971. Leverancerne begyndte i 1976 og der er nu fremstillet 
omkring 600. Den belgiske hær har anskaffet 18 til opklaring 
og 28 til panserbekæmpelse, der blev leveret mellem 1992 og 
1994. 

Motorinstallationen består af to Allison A250C 20R/1, hver 
med en startydelse på 450 hk. 

Den firebladede rotor har en diameter på 11,00 m. Kroppen 
er 11,44 m lang og højden til toppen af halefinnen 3,5 m. 

Tornvægten er 1.590 kg, den maximale certificerede 
startvægt 2. 7290 kg ( de belgiske har fået hævet fuldvægten til 
2.850 kg. I sling kan medføres 907 kg. 

Den største rejsehastighed er 285 km/t, rækkevidden 778 
km. 
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OSCAR 
YANKEE 

Kommentarer 
til Oscar 
Yankee 

Navajo OY-ELK er fra 1982, ex 
N803DM, Jet Ranger OY-HHT 
(Hans Henrik Tholstrup) fra 
1980, ex G-BWBX og Cessna 
TR182OY-VAFogsåfra 1980, 
ex N4919S. 

OY-SVZ er atter på dansk 
register efter at have fløjet tre 
måneder for Macair i Edin
burgh som G-MACX. 

Zbraslavice, hvor Chero
kee 180 OY-ECW havarerede, 
ligger i Tjekkiet, 50 km syd for 
Prag. 

Og så kan man da nok un
dre sig over, at et næsten ve
teransvævefly og et omtremt 
lige så gammelt motorsvæ
vefly er blevet solgt til Japan -
har DaSK fået en afdeling i det 
Fjerne Østen? 

NOV. 95 

Tilgang 

OY- Type 

ELK Piper PA-31-350 
HHT Bell 206B 
VAF Cessna TR 182 
svz BAe Jetstream 

Slettet 

OY- Type Dato 

AVB Auster J5P 20.9. 
CPU Cessna 340 31 .8. 
ECW PA-28-180 5.9. 
RPX Tandem Falke 11.5. 
XLF Ka6E 12.9. 

Ejerskifte 

OY- Type Reg.dato 

AAM PA-22-150 14.9. 
ABL KZVII 25.8. 
AZD Cessna F 150L 1.9. 
BMH Turbulent 14.9. 
CGJ Mooney M20K 23.8. 

EGJ Cessna F 150G 12.9. 
FFD Merlin IIIB 13.9. 
GAO AA-5A 14.9. 

HFW R44 14.9. 
XCD Club Libelle 14.9. 

XGJ Falke 5.9. 

XHI Falke 29.8. 
XJL ASW-19B 25.9. 

Fabr. nr. 

32-8252028 
3128 
R18201458 
641 

Ejer 

Reg.dato 

30.8. 
23.8. 
23.8. 
30.8. 

Ejer 

Stig og Erling Kristensen, Gadstrup 
Tholstrup Luftfoto, København 
Varde Faldskærmsklub 
Sun-Air, Billund 

Årsag 

Klaus Lønne, Sønderborg 
Torben Andersen, Hedensted 
EG-Whisky, Roskilde 
Nordjysk Svæveflyveklub 
Povl Evald, Tønder + 

Solgt til Finland 
Solgt til USA 
Hav. 30.3.1994, Zbraslavice 
Solgt til Japan 
Solgt til Japan 

Nuværende ejer Tidligere ejer 

Jørgen Pedersen, Gesten Blokager Opmåling, Gråsten 
Ole Lindhardt, Helsinge Tønder Flyveklub 
Bent Larsen, Tarm Vendsyssel Data, Ålbæk 
Søren Andersen, Lunderskov T. Drud-Jensen, Glamsbjerg 
Sun-Air, Billund Aviation Computer System, 

Charlottenlund 
Cimber Advisor, Hadsund John Lund, Middelfart + 
Bent Dall, Roskilde Air Transport Denmark, Dragør 
R.Hove-Christensen, Nakskov John Skovgaard Pedersen, 

Den blå Avis, Herlev 
Carsten Vedelsparre, 
Roskilde 
Niels Schumann Jakobsen, 
Skive 
Mogens Reinholdt, Horsens 
Peter Rasmussen, Rønde+ 

Glostrup 
Fox Juliet ApS, England 
Max Albertsen, Kirke Eskilstrup 

Henning og Peter Vinstrup, 
Haderup 
John Klarskov, Silkeborg 
Henning Yde, Randers+ 

Hans Henrik Tho/strups Bell 
Jet Ranger III OY-HHT med 
drejelig foto-pod under næsen. 
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Københavns Lufthavn, Roskilde 
og fremtiden 
Af Hans Kofoed 

Det var blot nogle af de emner, 
der kom på bordet den 31 . 
august, da KDA, AOPA og luft
havnens lejerforening havde 
indbudt til møde i KDA huset 
med Københavns Lufthavn, 
Roskildes fremtid på dagsor
denen. 

Og interessen var stor. Sjæl
dent eller aldrig har der været 
så mange mennesker i KDA's 
bibliotek, og KDA huset løb 
hurtigt tom for stole, så mange 
måtte sidde på borde og i 
vindueskarme! 

Mødeledere var AOPA's 
formand Ole Ernst, der også 
er formand for lejerforeningen, 
og KDA's formand Aksel C. 
Nielsen. 

Underskuddet skal væk 

Indleder var chefen for Kø
benhavns Lufthavn Roskilde 
(EKRK), Bjørn Birkholm Iver
sen, der præsenterede den 
nyligt udkomne rapport Kø
benhavns Lufthavn, Roskildes 
fremtid. Den er på 83 A4 sider 
og kan - så længe oplaget 
rækker - afhentes i havnekon
toret i EKRK af lufthavnens 
lejere og brugere. 

Længere bane? 
Mere tung trafik? 
Reduceretservice? 
Særlig helipad? 
Ændret støjberegning? 

Rapporten er blevet til på 
foranledning af direktionen for 
Københavns Lufthavne A/S 
(KLH), der kort sagt ønsker at 
slippe af med lufthavnens 
underskud. Til det formål ned
satte man en arbejdsgruppe 
bestående af Ole Ernst, tidli
gere flyveskoleindehaver John 
Grevy og Bjørn Birkholm Iver
sen, der skulle gennemføre en 
kortlægning og analyse af 
driftsforholdene og lufthav
nens betydning regionalt og 
lokalt samt udarbejde forslag 
til den fremtidige drift. 

Forslagene spænder fra 
nedlægning af lufthavnen, helt 
eller delvis, salg til privat ope
ratør, reduceret aktivitets- og 
serviceniveau, opretholdelse 
af status quo til udvikling ved 
en offensiv og ekspansiv stra
tegi - med sidstnævnte som ar
bejdsgruppens favorit. 

Baneforlængelse? 
Lufthavnen blev i sin tid anlagt 
som en aflastning for Kastrup, 
men det har vist sig, at den 
funktion er der endnu ikke rig
tig behov for så vidt angår den 
schedulerede trafik. 

Serviceniveauet er højt, men 
kan udføres billigere ved en 
mere fleksibel arbejdsfordeling. 

Lufthavnen har hidtil betalt 
ca. 8 mio. om året til Statens 
Luftfartsvæsen som bidrag til 
flyvesikringstjenesterne, men 
har nu forhandlet sig frem til en 
halvering, idet man bl.a. ikke 
skal betale for den flyveledel
se, der udøves i den del af det 
sjællandske luftrum, der be
nævnes Roskilde Terminalom
råde. 

Det reducerer underskud
det betragteligt, men man ven
ter alligevel et minus på ad
skillige millioner for 1996. 

Indflyvningen til bane 11 pA. Københavns Lufthavn Roskilde. 

Vi mener ikke, at taksterne 
skal sættes op for at skaffe 
større indtægter, men vil sætte 
ind at få mere indtægts
givende trafik, altså tungere 
fly. Et middel hertil er at for
længe bane 11-29 fra de nu
værende 1.500 m til 1.799,9 m 
- ICAO forlanger, at baner over 
1.800 m er45 m brede, og det 
bliver for dyrt, hvis vi også skal 
gøre banen bredere. 

En baneforlængelse vil 
næppe tilføre egemtlige trafik
fly, men er mere ti l gavn for de 
store jetforretningsfly - men 
den kan måske give os skole
flyvning med trafikfly. 

Hvis vi skal kunne klare det 
voksende antal helikopter
operationer, måske 10.000 
om året, bliver det nok nød
vendigt at anlægge helipads 
mellem bane 11 og bane 21. 

En anden udgift, der nær
mer sig, er udskiftning af ILS'
en til bane 11. Den har været 
der fra starten og man regner 
med, at den slags holder 15-
20 år. Måske kan ILS'en til 
bane 21, ved hjælp af reser
vedele fra en nedlagt ILS ti l 
bane 11, holde til vi kan gå 
over til GPS approach. 
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Bedre markedsføring at skal Københavns Lufthavn, vedsagelig fritidsflyvningen, me, andre kræver yderligere 

Lufthavnen er aldrig blevet Roskilde blive en aflastning der rammes. undersøgelser, og endelig er 

ordentligt markedsført, hver- for Københavns Lufthavn, Ka- Ebbe M. Olsen oplyste, at der nogle, hvor amtet ikke er 

ken inden for luftfarten eller er- strup, må der være en busfor- kunstflyvning, der indgår som myndighed, men Statens Luft-

hvervslivet. Mange taxaflyv- bindelse mellem de to lutthav- led i pilotuddannelsen, ikke fartsvæsen - det afhænger af 

ninger kan med fordel benytte ne. tærer på kunstflyvernes be- aktivitetens karakter. 

Roskilde frem for Kastrup, Et andet ønske var bedre skedne tildeling af operationer. 

sagde Iversen - hos os koster lys på banerne. Han gjorde også opmærk-

det ikke noget at have sin bil som på, at man bør undlade 
Støjdæmpning 

holdende. på forhånd at fastlægge den 

Han henstillede, at man 
MIijøgodkendeisen endelig månedlige "lange lørdag", Mødet afsluttedes med en 

brugte betegnelsen Køben- Afdelingsleder Ebbe M. Olsen hvor der må laves landings- livlig debat, hvor der bl.a. blev 

havns Lufthavn, Roskilde og fra Roskilde Amts miljøafde- øvelser etter kl. 14 - bliver vej- slået til lyd for obligatorisk 

ikke bare Roskilde. Og slet ling sagde, at etter at Miljøan- ret dårligt, kan man flytte den "lydpotte" - i Tyskland kan 

ikke Tune - så tror folk bare, at kenævnet har behandlet sa- til en senere lørdag i måneden. man ikke få et fly indregistreret 

det er en græsmark langt ude gen, er miljøgodkendelsen af I øvrigt gælder de tidsmæs- i Tyskland uden en sådan. For-

på landet! Københavns Lufthavn Roskil- sige begrænsninger ikke, hvis slagsstilleren havde selv an-
de nu endelig. formålet med flyvningen er at skaffet en til sin PA-28, og den 

Der kan dog blive tale om "banke rust af vingerne" (fx nedsatte støjen med 1 0 dB. 
Busbetjenlng udbedes! tillægsgodkendelse af nye ak- PFT). Gjorde alle flyveskoler det 

I den efterfølgende spørge- tiviteter, fx hvis der bliver tale samme, var der ingen restrik-

runde efterlystes kollektiv tra- om en mere intensiv skoleflyv- tioner! 

fikbetjening af lufthavnen - i ning med helikopter. Klag til amtet Det blev også sagt, at man 

øjeblikket er der bus en gang Der må være 200.000 ope- Folk, der ringer til lufthavnen burde måle den totale støj-

i timen ad Køgevejen - og så rationer om året (der er for ti- og klager over flystøj, får ikke mængde i lufthavnen i stedet 

skal man gå et par kilometer den lidt under det halve), men noget ud af det. Fra 1. sep- for at tælle fly - de støjsvage 

for at komme til lufthavnen. kun 50.000 skoleflyvninger tember behandles sådanne fly tæller på den nuværende 

Måske kan telebusbetjeneing med landingsrunder, fald- sager nemlig af tilsynsmyn- måde lige så meget som de 

komme på tale. skærmsflyvninger og kunst- dig heden, Roskilde Amt. Nag- støjtunge. 

Det blev også fremhævet, flyvninger og det er derfor ha- le kan afgøres med det sam- Heri var alle enige. • 

TILBUD FRA KDA-SHOPPEN 
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JEPPESEN VIDEO'er 
Hele serien er på lager hos KDA Service, 

Priser fra kr. 225,-

Meteorologi for motorflyvere 
af Fmn Brinch er nu udkommet 

Bogen er blevet til på utallige opfordringer fra 
in truktørcr og elever til UL- og A-certifikat. 
men kan temt også læses af andre der har 

interesse for vejret. 
Introduktionspris kun kr. 160,-

Krus med KDA s logo 
med ægte guldtryk 

Pris pr. stk. Kr. 44,-
Pris pr. stk. v. køb af 4 stk. Kr. 40,-

Kongelig Dansk Aeroklub, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde, Tlf. 46 19 08 11 , Fax 46 19 13 16 
(Alle priser er excl. moms og fonendelse) 
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A-Prøven 
• set med en Allerød-elevs friske øjne 

Anden del - fortsat fra nr. 9 

Af Thomas Hejlsberg 

Den praktiske del 

Kontrollanten fortalte, atførste 
test var om man kunne finde 
flyet på forpladsen. (Humor 
har de altså også - rart at vi
de). 

Da vi kom ud til flyet, pla
cerede kontrollanten sin taske 
på bagsædet sammen med 
nogle papirer. 

Jeg måtte med det samme 
fortælle, at det var jeg imod, 
da vi jo med stor sandsynlig
hed senere skulle lave stalls, 
og alle løse genstande skulle 
i den forbindelse være stuvet 
af vejen. 

Tænk, den gav kegler! 
Han noterede et eller andet i 
sine papirer og fortalte at det 
var OK - det skulle jeg ikke 
tænke på. 

Så nemt kan det være. 
Jeg begik dog også her 

min tørste fejl, idet jeg ikke tog 

min vindjakke af - dumt bøv. 
Hvis valget en anden gang 

står mellem at sidde med 
jakke på eller nøgen, så 
vælger jeg nøgen. Kors, hvor 
jeg svedte senere ... 

Husk det! Af med tøjet 
(men nok ikke det hele). 

Efter at have lyttet ATIS kør
te vi til opvarmning på bane 
21 og senere til start. 

Jeg var så nervøs for ikke 
at skulle holde den i ground
effekten, at jeg fik sat flyet igen 
under starten. 

Igen noterede han noget i 
sine papirer (uha), men sene
re fandt jeg ud af, at han note
rede hele tiden, ligegyldigt 
hvad der skete. 

Lektie: Bliv ikke nervøs, når 
han skriver, for det gør han uan
set om det er godt eller skidt. 

Første øvelse efter start var 
at påbegynde min naviga-

tionstur, indtil han sagde stop. 
Han havde på forhånd sagt, 
at han ikke ville sige noget, og 
det gjorde han (stort set) heller 
ikke. 

Altså ikke noget med at 
stige med Vx (78) eller den 
slags - afsted gik det med et 
sted imellem 85 og 95. 

Jeg synes selv, at jeg lave
de nogle graverende fejl. Den 
første var lige efter start inde i 
Roskilde kontrolzone, idet han 
pludseligt spørger: ,,Holder 
du øje med trafikken?". 

Øhhh-mæææ-tjaaa, hvad 
skal man svare, når man ab
solut ikke har haft overskud til 
også at skulle tænke på andre 
fly? 

Mit bedste svar blev: .Ja, 
selvfølgelig. Hvorfor?", hvortil 
han meddelte mig, at jeg 
netop (åbenbart i tæt afstand) 
havde passeret et fly med 

slæbebanner. (Hvordan var 
det nu med vigepligter og slæ
bebannere .. ). 

Han gjorde (som sædvan
ligt) nogle notater, og jeg tro
ede, at nu var jeg da helt sik
kert solgt. 

Bortset fra ovenstående 
forløb turen til Himlev, videre 
til Tølløse og derfra halvt til 
Ringsted perfekt. Jeg blev slet 
ikke væk og gav ham præcise 
positionsrapporter. Mine 
vindberegninger holdt (som 
sådan nogle aldrig gør) ikke 
helt, så jeg justerede under
vejs. 

Man skal blot fortælle hvad 
man gør: "Jeg er lidt syd for 
track, så nu vil jeg styre 290 
etc". 

Fremfor at beskrive alle de 
ting, jeg havde check på, vil 
jeg hellere prøve at fortælle 
om de fejl, jeg lavede, både 
for at andre kan lære af dem, 
men også for at give et indtryk 
af, ,,hvad man kan slippe 
afsted med ... " 

Halvt nede mod Ringsted 
begyndte flyet at gå i stykker, 
på samme måde som det altid 
sker, når man har en instruktør 
med i højre sæde. Sjovt nok 
har alting virket perfekt på alle 
mine soloture, men enhver A
elev ved, at instruktører (og 
altså også kontrollanter) kan 
få selv det bedste fly til at gå 
i stykker. 

Nu er olietrykket oppe på 
den røde streg; hvad vil du 
gøre?. 

Jeg fortalte ham, at jeg ville 
kigge på olietemperaturen, 
som han meddelte var normal. 

Så vil jeg håbe på det er J en fejlindikation, men i øvrigt 

i 
} 

Ringsted flyveplads - her fik 
jeg «motorstop«. 
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løbende kigge etter en mark 
og så flyve til nærmeste 
lufthavn, (som var Ringsted 
hvor vi i forvejen skulle hen). 
Desuden ville jeg ikke .pille" 
ved gas./mixture. 

Nu er olietemperaturen 
også meget høj;, hvad vil du 
nu gøre? 

Jeg gav samme svar som 
ovenstående, blot ville jeg 
være .ekstra" klar til at finde 
en mark. 

Motorstop 
30 sekunder senere fik jeg (mit 
første) motorstop. Jeg lå på 
det tidspunkt i ca 1.000 fod 
med næsen lige op i vinden 
og en stor mark lige foran mig. 

Han var egentlig ret flink, 
idet det jo burde være en sim
pel sag at nødlande under de 
forhold. 

Faktisk var det så simpelt, 
at jeg straks skulle gøre det 
kompliceret! Jeg var så ind
stillet på kardinal-punkter etc., 
at jeg efter at have givet den 
tre gange trim og 85 straks 
valgte en mark til venstre for 
mig og begyndte at dreje 180 
grader rundt, så jeg korn på 
medvindsben til min mark -
behøver jeg sige mere? Total 
fiasko! Jeg ville aldrig være 
nået rundt igen, og min nød
landing ville derfor være ble
vet en medvindslanding (i øv
rigt i kuperet terræn). Han no
terede, og jeg svedte ... 

Vi .gik igen", og etter at 
være kommet op i 1.200 fod 
fortalte jeg ham selv, at det var 
da vist ikke en særlig smart 
måde at lave en nødlanding 
på, og at jeg burde have lan-
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det lige frem (han var helt 
enig), og om ikke han ville give 
mig en chance mere. 

Ork jo, vi er slet ikke færdi
ge endnu! 

Jeg tror, det var her, at han 
så. at jeg sad og svedte, og 
pludselig spørger han, om 
han skulle tage flyet, så jeg 
kunne tage jakken af. 

Det tilbud kunne jeg altså 
ikke sige nej til, og efter jeg 
havde sikret mig, at det ikke 
ville betyde automatisk dump
ning at lade ham flyve i 30 
sekunder, slap jeg endelig af 
med min jakke. 

Lektien her må være: Vær 
ærlig og sig selv, hvis du lavet 
noget møg. 

Hvis du selv ved, hvad 
hvad du har gjort galt, så sig 
det. Man får for det første en 
samtale igang, og dernæst 
kan man jo altid bede om en 
chance mere, og frem for alt, 
alle situationer behøver ikke 
være komplicerede. 

Jeg fik min chance (!), da 
vi kom til Ringsted. 

Han spurgte, om jeg kunne 
se banen, og da jeg svarede 
ja, tog han gassen. Simuleret 
motorstop. 

Denne gang gik det væ
sentlig bedre. Jeg satte 3 x 
trim, 85, og fandt ud af at jeg 
skulle lande på bane 23. Det 
var en enorm fordel at jeg 
samme morgen havde været 
der før og havde haft god tid 
til at orientere mig. 

Efter diverse drej korn jeg 
ind på en meget høj finale, 
men lavede en lang sideglid
ning Qo, det virker), og vups 
var alt i orden. 

Jeg nåede ikke hele mit 

nødcheck, men vi korn ned 
fornuftigt, og han noterede en 
gang til. 

Det er dig, som flyver 
Airwork var næste punkt på 
hans program. Han bad mig 
stige til 2.200 fod. 

Da vi kom til ca. 1.800, kun
ne jeg se, at 2.200 ville bringe 
os ind i skyer, så jeg sagde til 
ham, at jeg ikke kunne stige til 
2.200, eller at jeg alternativt 
skulle dreje over på en anden 
kurs. 

Han svarede ikke!. 
Jeg gentog mit spørgsmål, 

og nu var skyerne ved at 
komme tæt på. 

Han svarede stadig ikke!. 
Så tog jeg en beslutning og 

drejede væk fra skyerne. 
Han sagde .Fint!" - og 

noterede" 
Lektie: Det er dig. som 

flyver, ikke ham, uanset hvad 
han siger. 

Vi lavede et stall uden 
flaps, et med fulde flaps samt 
et med fulde flaps liggende i 
et rate 1 drej. De var ikke per
fekte, men heller ikke dårlige 
- generelt gav jeg for lidt "høj
reben" ved fuld gas. 

Så bad han mig lave to 45 
graders drej som et 8-tal. Jeg 
fortalte ham, at jeg kunne lave 
et 30 graders 8-tal, eller to 45 
graders drej, men ikke et 45 
graders 8-tal. 

Rentfaktisk havde jeg prø
vet det med Morten, men han 
sagde dengang, at det skulle 
man ikke kunne. Det fortalte 
jeg kontrollanten, hvortil han 
svarede: .Det er da også rig-

tigt" og accepterede, at jeg 
lavede to separate 45-grad
ers drej. 

Det første gik perfekt. I det 
andet tabte jeg 150 fod. 

Lektie: Hvis du er sikker, er 
det muligt at sige fra. 

Så lavede vi 30 graders 
drej, 30 graders 8-tal, glidning 
og stigning. 

Hvilken kurs skal vi styre 
for at komme til denne VOR?, 
spurgte han efter at have stillet 
en VOR ind. 

Jeg spurgte ham, om han 
havde lyttet ident, eller om jeg 
skulle gøre det, hvortil han 
grinte og sagde, at det havde 
han gjort. 

Lektie: Spørg, hvor spør
ges kan. Hellere det end at be
gå en fejl. 

Vi lavede en fire-fem VOR-
øvelser. 

Hvad skal du styre? 
Hvilken radial ligger du på? 
Hvordan vil du intercepte 

radial xxx fra denne VOR? 

Hvor er vi? 
Næste punkt var instrument
flyvning. Jeg fik brillerne på 
og skulle så lave stigning, 
glidning og rate 1 drej. 

Så lavede vi fire opretnin
ger fra unormale flyvestillin
ger. Jeg fulgte slavisk fart-vin
ger-næse opskriften, som jeg 
havde lært og fik senere at vi
de, at en af de unormale stil
linger havde været et spind -
det opdagede jeg aldrig, jeg 
rettede bare op. 

Så sagde han 
OK, nu må du gerne tage 

brillerne af og flyve os til 
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Roskilde for landingsøvelser. 
Jeg har sat locator RK ind, så 
når du er klar, flyver vi hjem. 
Den hoppede jeg ikke på. AK 
giver godt nok retningen, men 
jeg anede ikke, hvor vi var, og 
jeg skulle ikke drøne lige ind i 
kontrolzonen. 

Jeg kunne på AK se, at vi 
var syd for Roskilde og kunne 
derfor uden problemer flyve 
yderligere mod syd, mens jeg 
fandt ud af, hvor vi var. 

Efter at have fløjet i ca. 30 
sekunder lavede jeg et 180 
graders drej, fløj igen 30 
sekunder, 180 grader en gang 
til og lå på denne måde "og 
holdt ind til siden", mens jeg 
pejlede en VOR, som sammen 
med AK kunne give mig en 
pejling. 

Jeg havde ikke nogen bly
ant med, men fandt en kugle
pen (farvel kort) og havde dog 
husket min linial. 

Igen begik jeg en fejl her, 
selvom min teori var helt OK, 
min pejling helt OK og mine 
drej helt OK - jeg glemte fuld
stændig.at kigge til siden, før 
jeg drejede. Jeg mener, at jeg 
opdagede det, da jeg drejede 
fjerde gang - ups! 

Det viste sig, at vi lå syd for 
Borup, og så var sagen klar. 
Jeg fløj os til Borup, kaldte op 
til Roskilde og bad om at 
komme i zonen for landlings
øvelser. 

Han svarede, at det var 
tilladt, og de havde informa
tion Xray og Q1022. 

Ups! Jeg havde glemt at 
aflytte ATIS. 

Det fortalte jeg blot til Ros-

--
-L.. 
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kilde Tower og at jeg ville lave 
en runde og kalde igen. Han 
svarede, at det var ikke nød
vendigt; vinden var 220/15 og 
jeg kunne blot fortsætte og 
rapportere medvind til bane 
21. 

Kontrollanten sagde, at det 
var helt OK - jeg opdagede 
det jo selv. 

På vej fra Borup til Roskilde 
var det rart på forhånd at vide, 
at kursen skulle være 046 
(som jeg samme morgen hav
de fundet ud af), men alligevel 
bad jeg om en QDM fra Ros
kilde da vi var halwejs. 

Kontrollanten noterede, og 
senere fik jeg ros for dette. 

Der kan man bare se. 

Landing, også I sidevind 

Da vi kom på medvind til bane 
21, skulle jeg lave en mærke
landing, men Tower bad mig 
forlænge mit medvindsben 
pga anden trafik, så det blev 
til en almindelig landing. 

Lektie: Lyt efter radioen -
ind i mellem kommer der no
get til BGN. 

I min 14-dages ventetid 
brugte jeg en af flyvningerne 
på nogle solo-landingsrunder 
på Roskilde. Det kan jeg kun 
varmt anbefale, idet man, efter 
min mening, kun lærer det 
med deres firebaner og højre/ 
venstre anflyvninger/runder 
ved at være der og gøre det. 
Det var en utrolig stor hjælp 
for mig. 

Da vi gik igen fra bane 21, 
dirigerede kontrollanten os 
over på bane 29 (10-13 knob 

sidevind, uf!), og så skulle jeg 
lave to mærkelandinger der 
og senere en almindelig land
ing, alle sammen i sidevind. 

Skal jeg rose mig selv, så 
er tiden kommet nu: De var ba
re så gode!! 

Så kørte vi til parkering, og 
det var det. 

Jeg kunne ikke vente til vi 
var inde i pilotrummet, så jeg 
måtte jo spørge "Hvordan gik 
det?", hvortil han svarede "Til 
lykke!". 

Debrieflng 

Kontrollanten gik ind i pilot
rummet, hvor Morten ventede, 
og jeg samlede mine ting 
sammen. 

Vi gik turen igennem. Kon
trollanten havde opdaget alle 
mine fejl , men fortalte, at det 
eren balance-ingen kan gøre 
det perfekt. 

Jeg var stærk i teori, navi
gation, VOR, landinger, radio 
- men glemte de ting jeg har 
beskrevet ovenfor. Alt i alt var 
det dog OK. 

Nysgerrig som jeg er, spurg
te jeg om en karakter på en 1-
10 skala, men han sagde blot, 
at han ikke var i tvivl om sin 
beslutning. 

Jeg skal være ærlig og si
ge, at denne oplevelse er at 
sammenligne med et mareridt 
- jeg ville ikke ønske det for 
mine fjender. 

Det er nok noget af det 
mest stressende, jeg har være 
ude for, men til gengæld er 
belønningen enorm. 

Jeg tror det kan sammen
lignes med en fødsel (omend 
jeg af anatomiske grunde 
aldrig får verificeret dette) : 
først en masse ubehag, men 
belønningen står mål med det 
negative. 

Konklusion 

Det, som kontrollanterne ger
ne vil se, er handlekraft - man 

skal aktivt gøre noget 
og man skal forvente 
opgaver heri, som 
f.eks det med skyer
ne og pejlingen for 
hjemturen. 

Desuden vil de 

Tegningerne (af major John 
Møller) er lånt fra Praktisk 
flyveprøve - Certifikatkonto
ret informerer, der er udgi
vet af Statens Luftfartsvæ
sen. 

Hæftet kan fås ved henven
delse til Certifikatkontoret -
og det er gratis! Flyveskoler 
kan endda få så mange ek
semplarer, at de kan dele 
ud af dem til deres elever. 

gerne se gode landinger, og 
er vinden til det, kan man være 
sikker på at skulle lave flere 
sidevindslandinger end rene 
modvindslandinger. 

Mærkelandinger og nød
landinger er også vigtige. 

Udover de kommentarer, 
jeg har skrevet undervejs, kan 
jeg kun sige, at man ikke skal 
lade sig slå ud af en fejl eller 
to (eller seks?), tor som kon
trollanten sagde - det er en ba
lance. 

Det betyder naturligvis, at 
man ikke kan bestå, hvis man 
kun har svage sider - man skal 
også have nogle stærke. 
Derfor vil jeg anbefale, at man 
læser på sin teori (det er nem
lig gratis) og dernæst sørger 
for at kunne lande, specielt i 
sidevind. 

Er man usikker på nødlan
dinger (som jeg til dels var), 
bør man også lave nogle flere 
af dem (det er i hvert fald bil
ligere end at skulle til prøve to 
gange). 

TIi gengæld virker det ikke 
så vigtigt, om du kan holde 
højden præcist , og om du 
taber 100 fod ( eller 150!) i et 
45-graders drej. 

For at sætte kirsebærret på 
toppen kan jeg sige: Glæd 
dig! 

Jeg vil gerne sige tak til Ole 
og Lotte (for at have Allerød 
flyveplads), Peter Willemoes 
(tor hans gode teorikursus) og 
specielt tak til Morten for at 
have lært mig at flyve. 

Det eneste, jeg ærgrer min 
over, er, at jeg ikke begyndte 
på dette for 1 O år siden - det 
er bare så fedt! 

NOV. 95 

.( 



I 

f 

[ 

[ 

NAVNE 

Dødsfald 

Luftkaptajn 
Ingolf Nielsen 

Ingolf Nielsen, stifteren af 
Cimber Air, døde pludseligt 
den 29. september. Han var 
tilsyneladende kommet sig ef
ter den alvorlige sygdom, der 
ramte ham i fjor, og var i fuld 
aktivitet, fyldt med nye ideer. 

For iderig, det var han - og 
ideerne skulle helst prøves i 
praksis, uden hensyn til hvad 
eksperterne mente. Ingolf kun 
havde respekt for en ting -
tyngdeloven, siger en af hans 
nære venner. 

Dynamisk er nok det ord, 
der ligger umiddelbart for, hvis 
man vil karakterisere Ingolf 
Nielsen, men det er ikke dæk
kende nok - han var mere end 
det, han var et energifæno
men. 

Ingolf Nielsen, der var ud
dannet som mekaniker, fik sit 
første flyvercertifikat i 1946. 
Han var ærketypen på en self
made mand. Da han begynd
te som selvstændig flyver i 
1949, var det med et fly, en 
KZ III - i sidste regnskabsår 
havde Cimber Air en omsæt
ning på 322,9 mio" kr. og egen
kapitalen var 147,4 mio. 

Gennem årene gav Ingolf 
Nielsen sig af med så at sige 
alle former for erhvervsflyvning, 
fra rundflyvning til skoleflyv
ning, fotoflyvning, taxaflyvning, 
udlejning, værkstedsdrift, fly
handel, lufthavnsdrift og opera-
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tion af forretningsfly, men især 
ruteflyvning, hvor han beviste, 
at der var plads til andre inden
rigsruter end SAS' stamruter. 

Det begyndte i det små 
med rutetaxa mellem Sønder
borg og København med em 
Aztec til fem passagerer (og 
en pilot). Den rute var der ikke 
ret mange, der troede på - nu 
er der 68 afgange om ugen 
med ATR42! Hertil kommer 
supplerende flyvninger på 
SAS rutenet, men den overve
jende del af Cimbers virksom
hed ligger nu i Tyskland, hvor 
man beflyver et udstrakt net af 
regionale ruter for Lufthansa. 

Da Ingolf blev 60, måtte han 
(nødtvungent) ophøre med at 
flyve som kaptajn. Han over
lod også den daglige ledelse 
af Cimber Air til næste genera
tion, men fortsatte som besty
relsesformand - og en meget 
aktiv sådan. 

Han elskede at snakke og 
fortalte gerne om sine ople
velser og de mennesker, han 
havde truffet, men gav sig 
desværre ikke tid til at skrive 
sine erindringer eller fortælle 
dem til en båndoptager. Det 
ville ellers være blevet ikke 
blot en livlig og underholden
de bog, men også et vigtigt 
historisk dokument, for få en
keltpersoner, om nogen, har 
præget dansk erhvervsflyv
ning så meget som han. 

Hans Kofoed 

70år 

Direktør Frede 
Ahlgren Eriksen 
Selvom Frede Ahlgren Eriksen, 
der fylder 70 år den 20. novem
ber, har to efternavne, er han 
for de fleste i luftfarten slet og 
ret Frede. Han begyndte i SAS/ 
DDL i 1946 og var bl. a. chef 
for trafikcentralen og for luft
godsstationen i Kastrup. 11970 
kom han til hovedkontoret i 
Stockholm som fragtdirektør, 
men i 1975 vendte han tilbage 
til Kastrup som regionaldirek
tør for Danmark. 

I 1980 kom han atter til ho
vedkontoret som stedfortræ
dende koncernchef og vice
administrerende direktør. Fra 

1984 var han tillige regionchef 
for SAS i Danmark. Fra 1989 
til 30. september i år var han 
direktør for DDL, SAS danske 
moderselskab. 

50år 

Overstyrmand 
Kaj S. Christensen 
Kaj S. Christensen er en af de 
virkelig flittige hjemmebygge
re i Danmark. Han har forelø
big bygget tre fly, en Jodel D. 
112, en LongEze og sidst 
Opus-3 af egen konstruktion. 
Med den har han fløjet non 
stop fra Minorca til Rønne- det 
tog godt syv timer. 

Hvornår mon han flyver til 
Oshkosh med den? 

Kaj er også god til at admi
nistrere. Han er sekretær i 
EAA Chapter 655, de danske 
hjemmebyggeres organisa
tion og styrer papirgangen i 
hjemmebyggersagerne. 

Den 4. november bliver 
han 50 år og holder åbent hus 
på Vibevangen 1 i Rønne fra 
kl. 10 til 16. 

Flyvevåbnet 

Forflyttelse 

Oberstløjtnant 
M. Heltenov 
FSNTorshavn, radarstationen 
på Færøerne, får ny chef den 
1. november. Det er oberstløjt
nant M. Heltenov, 57 år og 40 
år i Flyvevåbnet. Han begynd
te som mathelev i 1956, og ef
ter tjeneste på radarstationer 
blev han i 1962 optaget på Fly
vevåbnets Officersskole på 
det første hold for ikke-piloter. 

Herefter blev han uddan
net til raketofficer, og efter 
nogle år ved Nike og Hawk 
enheder blev han lærer og 
senere uddannelsesofficer 
på Officersskolen. 

Fra 1979 til 1982 var Helte
nov chef for Hawk-eskadrille 
542 på Amager, hvorefter han 
vente tilbage til Kontrol ogVars
ling. Han var chef for radarsta
tionen i Skrydstrup (ESK 602) 
til 1985, og efter stabskursus 
og fire år ved AFNorth (Kolsås 

ved Oslo) blev han i 1991 chef 
for radarstationen på Born
holm, ESK 503. 

Oberstløjtnant Heltenov var 
i ca. 15 år ivrig svæveflyver 
og har fra 1981 til 1985 og igen 
fra 1992 været leder af de mi
litære landshold i skydning. -

Pensionering 

Oberst 
Bent Bundesen 

Chefen for Flyvestation Vær
løse, oberst Bent Bundesen, 
pilotnavn BUN, blev 60 år den 
9. oktober og faldt derved for 
Forsvarets ubønhørlige al
dersgrænse. 

BUN fik sin flyveruddannel
se i Canada 1956-57, var på 
instruktørkursus i USA 1961-62 
og gennemgik Flyvevåbnets 
Officersskole 1964-65. Han var 
næstkommanderende i Træ
ningseskadrilen 1965-67, sek
tionschef i Flyvertaktisk Kom
mando 1968-71 og efter at ha
ve gennemgået det norske fly
vevåbens stabskursus blev 
han i 1972 blev chef for ESK 
727 (F-100). 

I 1975 kom han atter til 
stabstjeneste, først hos che
fen for Forsvarets Operative 
Styrker, derefter i Forsvarssta
bens langtidsplanlægnings
gruppe. 

Fra 1983-1985 var han ope
rationsofficer på FSN Værløse 
og derefter sektionschef i For
svarstaben indtil 1990, da han 
blev chef for Flyverstaben og 
fungerende inspektør for Fly
vevåbnet. 

I 1990 vente han tilbage til 
Værløse, nu som stationschef. 
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Den tosædede Gripen: --
JAS 39B rullet ud 
Af Hans Kofoed 

Linkoping den 29. september: 
Til tonerne af India Jones ken
dingsmelodi stiger chefen for 
Flygvapnet, generalløjtnant 
Kent Harrskog op i forsædet 
på fly nr. 39800. Hangarpor
tene åbnes, og flyet ruller ud i 
det fri - dog ikke for egen kraft 
- alt i mens Armeens centrala 
Musikkår trutter og trommer af 
hjertens lyst, suppleret af hun
deglam fra de vagthavende 
schæferhunde. 

Vi er til roll-out af den første 
JAS 398, den tosædede ud
gave af Gripen, og det er der 
godt 500 andre, der også er. 

Det er en happening, et 
skuespil, et show - kald det 
hvad du vil - men en begiven
hed af format, iscenesat med 

professionalisme og dygtig
hed. 

Man glemmer helt, at flyet 
faktisk har været rullet ud flere 
dage i forvejen, for det er ikke 
i fabrikkens monteringshal, 
det foregår, end ikke på fabrik
kens område, men i Skyways' 
hangar, som Saab har lejet og 
indrettet til et veritabelt teater 
med scene, tæppe, tilskuer
tribuner m.m. 

Der er "alt udsolgt" til første 
og eneste forestilling, og den 
bliver en bragende sukces. 
Da bifaldet har lagt sig efter 
hovedpersonens sortie, lyder 
der en bøn over højttaleran
lægget: 

- Hr. general, vi håber ikke, 
at De er blevet så glad forflyet, 

at De tager det med Dem - vi 
har nogle prøveflyvninger, vi 
skal have lavet! 

Hvorfor en tosæder? 

Det har i en årrække været 
praksis at lave tosædede ud
gaver af de ensædede kamp
fly til brug ved omskoling af 
piloter. Også i Sverige, hvor 
man har tosædede Draken 
(SK 35) og Viggen (SK 37). 

SK står for skolflygplan, 
men den tosædede udgave 
af Gripen hedder ikke SK 39. 
Den er nemlig ikke beregnet 
til omskoling af piloter - det 
kan man i dag klare lige så godt 
og billigere med en simulator. 

Den tosædede Gripen be
tegnes JAS 398 for at indike
re, at der er tale om et fuldt 
operationelt kampfly, der kan 
anvendes ganske som de en
sædede. 

Formålet med JAS 398 er 
først og fremmest taktisk træ
ning - det er ikke alt, der kan 
øves i en simulator. Der er en 
del missioner, hvor det ved 

JAS 398 har sæderne i tan
dem. 

indøvelsen er en meget stor 
fordel at have en instruktør 
med i flyet, fx lavflyvning i mør
ke. Der kan imidlertid også 
forekomme krigsmæssige 
missioner, hvor man med 
fordel kan anvende et tosæ
det fly. 

En anden grund til at man 
kar udviklet en tosædet udga
ve af Gripen er eksportmar
kedet. Hos Saab siger man 
rent ud, at hvis der ikke er en 
sådan , kan man ikke ekspor
tere Gripen. 

Og eksport er nødvendig, 
også for Flygvapnet - man må 
have nogle til at være med til 
at dække udgifterne til de for
bedrede udgaver, der gerne 
skulle komme. 

Ingen overgangstræner 

Da Flygvapnet tilrettelagde 
det oprindelige uddannelses
program for piloter til JAS 39, 
regnede man med at eleverne 
skulle begynde på SK 60 og 
derefter træne på Hawk eller 
Alphajet, før de kom til at flyve 
Gripen. 

Noget kunne tyde på, at 
man troede, at man så kunne 
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undvære den tosædede ud
gave. Der var i hvert fald ikke 
tosædede med i den første 
bestilling på 30 seriefly. 

Men det viste sig hurtigt, at 
der ikke kunne blive råd til en 
overgangstræner. Eleverne 
skal nu gå direkte fra SK 60 til 
JAS 39, ligesom de nu går 
direkte fra skoleflyet til Viggen. 

Det bliver dog ikke aktuelt 
foreløbig. De første tre år vil 
man kun omskole erfarne Vig
gen piloter til Gripen, og først 
når man samlet en passende 
erfaring, vil man lade nyud
dannede piloter flyve Gripen. 

14 bestilt 

Udviklingen af et moderne 
kampfly tager lang tid, også 
selv om der "kun" er tale om 
en ny variant. Aftalen mellem 
Forsvarets Materielverk og 
Industrigruppen JAS om udvik
ling af den tosædede udgave 
blev underskrevet for over tre 
år siden, den 26. juni 1992. 

Den 1. september i fjor var 
der "roll-in" af strukturen til JAS 
39B prototypen i den hal, hvor 
alt udstyret skulle installeres. 
Det har taget et godt års tid. 

Nu skal man så i gang med 
en meget grundig afprøvning 
af systemerne, og den første 
flyvning ventes ikke at finde 
stedføri andet kvartal af 1996. 

Strukturmonteringen af det 
flystel, der skal bruges til træt
hedsprøver, er ved at være af
sluttet, og prøverne indledes 
dette efterår. 

Slutmonteringen af det før
ste seriefly er i gang, men le
verancerne af de 14 tosæde
de fly, Flygvapnet har bestilt, 
begynder først i 1998. 

60 cm længere 

Konstruktionen af JAS 39B er 
udelukkende foregået ved 
hjælp af CAD, Computer As
sisted Design - det betyder 
dog ikke, at konstruktionsar
bejdet har været papirløst! 
Men takket være computerne 
har man kunnet klare sig uden 
at lave en mock-up af flyet, 
som man ellers altid gør det 
af hensyn til installationen af 
black boxes, komponenter, 
ledninger m.v. 

Kroppen på JAS 39B er ca. 
60 cm længere end på JAS 
39A, og der er ikke nogen ind
bygget maskinkanon, men 
ellers kan den tosædede med
fører samme bevæbning som 
den ensædede. 

I mange tosædede udga
ver af jagerfly er der begræn
set instrumentering i instruk
tørens cockpit. Ikke i JAS 39B. 
Her er det agterste cockpit 
næsten identisk med det for
reste; den vigtigste forskel er, 
at der ikke er head-up display 
i agtercockpittet. 

Til gengæld er der airbag 
som i moderne biler. dog af 
en lidt anden grund. 

Når en pilot er kommet til 
det resultat, at det er nødven
digt at "stige af", er der efter 
Flygvapnets mening ikke tid 
til at vente på, at man først får 
sendt canopy'et af sted - man 
skyder hul i det. 

I en sådan situation skyder 
piloten i bagsædet sig ud 
først, og piloten i forsædet kan 
da blive ramt af splinter fra det 
ituslåede canopy. For at for
hindre dette er der installeret 
en airbag mellem de to piloter, 
som opblæses på nogle få 
tusindedele af et sekund og 
udfylder rummet foran ham. 
Efter en brøkdel af et sekund 
taber airbag'en luften, så pi
loten i bagsædet kan skyde 
sig ud. • 
Den tosædede version under 
montering. 

Møder m.v. 
Flyveteknisk Selskab 
Mandag den 6. november kl. 1930 i ingeniørhuset i Køben
havn. : Boeing 777. Foredrag af Henning Buus, senior flight 
engineer med speciale i avionics og fly-by-wire, Boeing 
Commercial Aircraft Group. Tilmelding : Tlf. 33 15 65 65, 
lokal 242 eller fax 33 15 37 07. 

Dansk Flyvehistorisk Forening 
Lokalafd. København 
Onsdag den 1. november kl. 1930: AWACS - Organisation, 
koncept og opgaver. Forsvarsakademiets auditorium, Sva
nemøllens Kaserne, bygn. 38. 

Næste møde 6. december. 

Danmarks flyvehistoriske Selskab 
Onsdag den 22. november kl. 1300: Filmaften på Center 
Mobilium, Billund. 

Onsdag den 29. november kl. 1900: Julehygge på Center 
Mobilium, Billund. 

Københavns flyvehistoriske Selskab 
Onsdag den 15. november kl. 1900: Luftkaptajn A. G. Frand
sen fortæller om sin tid i Coastal Command. Tycho Brahe 
Planetarium, København. 

) 

, .. -- -

- , 

Julekort, lykønskningskort, 
brevpapir, kalendere, 

puslespil, gaver ... 

Fra UNICEF, FNs børnefond -
til fordel for børn i nød. 

Bestil brochure på 

39 29 5111 

u·niCifO 
Billedvej 8, 2100 København Ø 
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Det tredje IPA Fly-In 
En VFR-tur til Schweiz og retur. 
Marginalt vejr på hjemturen. 

IPA (International PoliceAsso- med kurs mod Grenchen i 
ciation) er en verdensom- Schweiz. Vi var fire, der til lej-
spændende organisation for ligheden havde lånt to sven-
politifolk. Den tæller medlem- ske flyvemaskiner til en pris, 
mer i stort set alle lande. Dan- der adskiller sig ganske fra de 
mark og Tyskland er stærkt danske priser. 
repræsenteret. Vi havde forinden under-

Politiets flyveklub i Dan- søgt sagen i Statens Luftfarts-
mark tæller ca. 70 medlem- væsen og fået at vide, at vi 
mer - certifikatindehavere og uden problemer kunne flyve 
blot flyveinteresserede - og svenske maskiner på danske 
det var med stor glæde, at vi certifikater. 
i 1990 konstaterede, at nogle Henrik og Peter havde lånt 
tyske kollegaer havde taget en PA-28-180, Finn og jeg en 
initiativet til 1. IPA Fly-In i Arns- Cessna 172 med long range 
berg i Tyskland. tanke. Da vi kun var to i hver 

Arrangementet løb af sta- maskine, skulle vi ikke speku-
bien i september 1991, hvor lere så meget på vægt, og det 
vi fra Danmark var repræsen- betød, at tankene var aldeles 
teret med langt den største fulde med herlig billig svensk 
gruppe. Som følge deraf blev benzin. 
vi opfordret til at arrangere 2. 
IPA Fly-In i 1993, hvilket blev 
afholdt på Grønholt flyveplads Low voltage 

primo september 1993. Første ben gik til Maribo, hvor 
Ved denne lejlighed varfle- vi igen tankede op. Med den 

re schweiziske kollegaer med, rimelig kraftige nordlige vind 
og da traditionen nu var kom- skulle vi ifølge vores bereg-
met for at blive, blev det aftalt, ninger kunne slippe igennem 
at det 3. IPA Fly-In skulle af- Tyskland uden at tanke. 
holdes i Schweiz. Herefter videre på flyve-

plan til Braunschweig, hvor vi 
afventede hinanden. En fin tur 

I svenske fly med godt vejr og udmærket 
Den 30. august startede vi service fra Hamburg Radar. 
med to maskiner fra Grønholt Cessnaen fløj fint, men gjor-
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de opmærksom på sig selv 
ved at tænde Low Voltage 5 
nm før Braunschweig. Vi nåede 
lige at rulle hen til et værksted 
på flyvepladsen, hvor en venlig 
værkfører spurgte os, om vi hav-
de prøvet at slå altemator fra. 

En simpel løsning, der oven 
i købet står i teoribogen, og vi 
havde ikke skænket det en tan-
ke! 

Men det hjalp, og efter at 
have vist vores pas til GSG 
(grænsepolitiet) fløj vi så vi-
dere til Aschaffenburg, der lig-
ger lidt sydøst for Frankfurt. 

Efter Braunschweig begyn-
der landskabet at adskille sig 
fra det danske - der kommer 
bakker. Vi måtte op i 3.000 ft., 
men på trods af adskillige by-
ger på turen gik det gnidnings-
løst. 

Low Voltage viste sig en 
enkelt gang, men denne gang 
fik vi hurtigt og effektivt slukket 
den - man lærer vel. 

Overnatning I 
Aschaffemburg 

I Aschaffenburg, der har en 
ca. 700 meter asfaltbane, gjor-
de vi holdt for natten. Vi havde 
to telte med og på rigtig spej-
dermaner slog vi lejr for nat-

ten. Vi fik lov til at stille vores 
telte op tæt på maskinerne -
hvad kan man ønske sig me-
re? 

Om aftenen ringede vi til de 
sidste deltagere. Der var nem-
lig seks mand mere i to ma-
skiner, der først kunne flyve 
om torsdagen. Vi aftalte at 
mødes sidst på torsdag efter-
middag i Mangen, hvor vi 
skulle mødes med nogle 
tyske kollegaer. 

Torsdag morgen indtog vi 
vores medbragte rationer og 
gik og hyggede os, indtil vi midt 
på eftermiddagen fløj videre til 
Mengen, hvor vi blev modtaget 
af de tyske kollegaer. 

Videre til Mengen 

Ca. 1 time efter vores ankomst 
kom resten af gruppen i to PA-
28, og med tysk grundighed 
blev vi guided igennem afte-
nen med middag o.s.v. 

Indkvarteringen foregik 
hos de tyske politifolk med en 
gæstfrihed, man skal lede 
længe efter. 

- og til Grenchen 

Det var planen, at alle skulle 
ankomme til Grenchen mel-

NOV. 95 



lem kl. 1200 og 1800 den føl
gende dag. 

Fredag morgen kunne vi så 
stå op til lidt dårligt vejr. Da 
tyskerne var på hjemmebane 
og kendt med vejret på disse 
kanter, overlod vi dem at un
dersøge vejret - de taler jo 
trods alt også lidt bedre tysk 
end vi andre. 

Vi kunne gå nogenlunde 
klar af højlandet ved at følge 
en rute ind til en VOR, og kl. 
ca. 1300 var der så afgang. 

Vi startede altid lidt for
skudt for ikke at ligge for tæt, 
og godt en time senere lan
dede vi så i LSZG - Grenchen, 
hvor vi blev modtaget overor
dentlig fint. 

Dyr benzin 
Vi havde ca. en måned forin
den undersøgt muligheden for 
at tanke toldfrit og fik da at vi
de, at danske og svenske fly 
var omfattet af reglerne om 
toldfri benzin. 

Henrik og Peter, der lande
de lidt før os, tankede straks 
op og til deres skræk måtte 
de betale fuld pris - ca. 8 kr. 
pr. liter. 

Jeg gjorde straks opmærk
som på resultatet af vores un
dersøgelser, men det viste sig, 
at svenske maskiner stadig var 
omfattet af reglerne omkring 
toldfri benzin, hvorimod de 
danske ikke længere kunne. 
Reglerne var ændret for ca. 
en måned siden. 

Problemet var bare, at reg
len kun gælder, når man skal 
flyve ud af landet og tidligst 
45 minutter før afgang. 

Peter og Henrik skulle ikke 
flyve mere, før vi skulle ud af 
landet om søndagen, og med 
lidt snilde lykkedes det at få 
benzinen til den rigtige pris. 
Maskinen blev blot .forseglet" 
indtil afgang. Med hensyn til 
de to dansk-registrerede PA-
28 var der intet at gøre. 

Schweizisk øl 
Efter indkvartering på flyve
skolen under særdeles gode 
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forhold var der socialt samvær 
i hangaren med tilhørende 
løgnehistorier og pral. 

Her kunne vi konstatere, at 
der var tilflyvende politifolk fra 
England, Luxembourg, Fran
krig, Østrig og sågar en enkelt 
kollega fra Peru. Adskillige var 
- pga den ustadige vejrsitua
tion - kommet kørende i biler. 

Da vi ikke skulle flyve da
gen efter, var det på tide at 
smage det schweiziske ø I -
noget vi trængte til efter turen. 
Okay - vi smagte også en en
kelt i Mangen. 

Lørdagen bød på et flyve
show med balloner, kunstflyv
ning med svævefly og Pitts 
Special m.v. Endvidere var vi 
så heldige at se en rigtig fly
vende Catalina. 

Sightseeing 

Lørdagen var også præget af 
alpeflyvningsturen, en tur nog
le på forhånd havde tilmeldt 
sig. Det blev fløjet i egne ma
skiner, men med en schwei
zisk instruktør ombord. Man 
tilrådede os at have en sådan 
ombord, selvom man jo ikke 
kunne tvinge os. Men som de 
sagde: .Der ligger mange fly
vere oppe i Alperne". 

Den melding var nok for de 
fleste - alle fik naturligvis en 
instruktør ombord. 

Fra den danske gruppe var 
der ikke tilmelding til alpeflyv
ningen. Vi havde jo fløjet langt, 
og yderligere to timers flyv
ning i alperne ville i høj grad 
forværre økonomien. 

I stedet var vi på en herlig 
sightseeing i Solothurn, en af 
de ældste barokbyer nord for 
Alperne og hjemsted for de 
berømte Swatch-ure. 

Alpeflyvning 

Hjemkommet fra sightseeing 
stod jeg ved den svensk-re
gistrerede Cessna SE-IXY, da 
en schweizisk pilot pludselig 
kom og spurgte mig, hvor i 
Sverige vi kom fra. Han havde 
netop været flyvende til Sve-

Det fly, vi fløj i: Cessna 172P SE-IXY, parkeret i Grenchen. 

rige, hvilket var grunden til at 
han henvendte sig til mig. 

Jeg måtte fortælle ham, at 
vi kom fra Danmark og kun 
havde lånt flyene i Sverige. 

Han spurgte så, om vi hav
de været i Alperne, og jeg for
klarede ham, hvorfor vi ikke 
havde. 

Han påstod, at vi ikke 
kunne komme flyvende fra 
Schweiz uden at have været 
på alpeflyvning, hvorfor han 
ville tage os med på en tur i 
en Robin - jeg kunne tage to 
andre med fra vores gruppe, 
så maskinen blev fyldt. 

Finn var straks med på ide
en straks, og Knud-Erik fra OY
BGB påstod, at han ville give 
meget øl om aftenen, hvis han 
blev nr. 3. Det blev han - og 
han kom til at give øl. 

Et smukt syn 

Vi forstod alle, hvorfor man ik
ke har været rigtigt i Schweiz, 
hvis man ikke har set Alperne. 
Et smukkere syn skal man le
de længe efter. 

Efter ca. 1/2 times flyvning 
nåede vi til alpen Jungfrau, 
der strækker sig 4.158 meter 
op i himlen. I ca. 13.000 ft. fløj 
vi rundt om Jungfrau i et utro
ligt smukt solskin. I baggrun
den stod de høje alper med 

deres isklædte toppe i skarp 
kontrast til horisonten. 

Vi fløj rundt i denne højde i 
ca. 10 minutter. Instruktøren, 
der var vant til disse ture i Al
perne, fortalte, at vi godt kun
ne risikere at blive trætte. 

Ja, ja, hvis man i Danmark 
har været oppe i FL 140 uden 
ilt for at sætte faldskærms
springere af, var det her vel 
ikke noget problem - men på 
hjemturen gabte vi, som om 
vi ikke havde sovet i flere da
ge. Det fortog sig heldigvis, 
efterhånden som vi fik lidt 
mere ilt til hjernen. 

Vi takkede vores pilot for 
en pragtfuld tur og gav ham 
en lille ting som tak for turen. 

Palle - den eneste deltager 
fra Danmark, der ikke selv 
havde certifikat, var kommet 
på den lange tur med en an
den maskine, og Henrik hav
de også købt et sæde i et fly. 

Gallamiddag m.v. 

Aftenen gik med gallamiddag, 
taler, underholdning o.s.v. Vi 
fik rig lejlighed til at snakke 
flyvning med kollegaer fra an
dre lande, og lidt faglig snak 
blev det også til. 

Næste IPA Fly-In afholdes 
i Østrig og allerede næste år. 

Nogle tørnede rimeligt tid 

Denne Catalina VR-BPS (indregistreret i Bermuda), var med i 
lørdagens airshow. 



Alperne - et smukkere syn skal man lede længe efter. 

ligt ind, for planen var at vi ca. 5 min efter dem, var der et gede på vores telt og sovepo- gå i 1.500 fod, og der var god 
skulle nå til Danmark igen næ- lyst hul mellem to celler. Da vi ser. Ikke en s ... morsomt at sigt. Ved L0beck gik vejret 
ste dag - søndag. fik melding om, at der på bag- skulle stille telt op i regnvejr. ned til de lovede 500 ft., men 

siden var fint vejr, valgte vi at Til alt held var det de sam- sigten var stadig rimelig. 

Ad dårligvejrsruten 
fortsætte. De to andre lå lidt i me to tyske grænsepolitifolk, Da vi passerede Puttgar-
holding og slap så også igen- der var på vagt, og Henrik den var der over 20 km sigt, 

Søndag morgen stod vi tidligt nem. spurgte, om der ikke var bare men stadig skyhøjde i 600 ft. 
op for at klargøre, men måtte en kælder eller lignende, vi Vi krydsede den korte 
sande, at vejret i disse egne kunne sove i. strækning over vandet og holdt 
er noget anderledes, end vi Igen i Aschaffenburg Det kunne ikke lade sig godt øje med færgerne - hvis 
er vant til. Vi nåede uden problemer As- gøre, idet pladsen lukkes af kl. nu! Alt forløb fint, og selv Low 

En front var under passa- chaffenburg, og de andre tre 2200, hvorefter ingen må være Voltage lampen i Cessnaen 
ge, og før den var væk, kunne maskiner kom lidt senere. på området, men den ene af havde opgivet at drille os. 
vi ikke komme afsted, for lige Så måtte vi til den igen. Telt grænsepolitierne fik åbenbart Efter et hurtigt stop i Maribo 
nord for pladsen skulle vi altså og soveposer frem. Nogle af medlidenhed med os og ringe- fortsatte vi mod Grønholt og 
over Jura-bjergene, der dog de andre havde ikke disse re- de til kommandanten på politi- en enkelt maskine mod Ros-
,,kun" er ca. 1400 meter høje. medier med og måtte ind på kasernen, der til alt held var kilde. Nu var vi på hjemme-

Som dagen skred hen, måt- et nærliggende hotel. meget involveret i IPA. bane og på nær nogle kraftige 
te vi konstatere, at vi nok ikke Det var ved at slippe op Da han hørte om situatio- byger undervejs var der ikke f 

kom til Danmark den dag. Hen med feltrationerne, men vi fik nen, blev vi straks indkvarteret problemer med vejret. 
på eftermiddagen klarede det da slået den værste skrige- på kasernen i en firemands- Da OY-BGB var landet i 
op, men der var stadig skyer hals ihjel og kom til køjs. stue. Dagen var reddet, og vi Grønholt, tog vi straks afsted 
over toppen af Jurabjergkæ- Det regnede godt om nat- endte naturligvis i messen. til Landskrona for at aflevere 
den. ten, og næste dag måtte vi og- de svenske maskiner, og net-

Det var dog muligt at flyve så gå og vente på opholds- op hjemkommet til Grønholt 
ca. 15 nm mod øst og derefter vejr, men efter flere check Marginalt vejr! igen lukkede vejret med krat-
følge en "dårligvejrsrute" ind med meteorologerne kom vi Næste morgen blev vi afhen- tig regn. 
gennem et pas i kæden. Det afsted hen på eftermiddagen. tet kl. 0730 og kørt til flyveplad-
gjorde vi så, for vi ville gerne Igen måtte vi sande, at vi sen, hvor vi begyndte vores 

Utrolig lærerig nå et stykke op i Tyskland. nok ikke nåede til Danmark planlægning. Vejret var stadig 
Altså lige mod øst og så til den dag. ikke for godt, men meteorolo- Vi ved jo allesammen, at man 

venstre. Der blev ringet hjem, og gerne lovede os ikke under 5 som VFR-pilot er afhængig af 
En sær fornemmelse atfly- nogle måtte tage en ekstra fri- km sigt og ikke under 500 ft. vejret, men man regner jo ikke 

ve med bjerge på begge sider dag. Tjenestestederne havde skyhøjde. Maribo havde 700 med, at man rent faktisk ikke 
og skyer ovenover. Der var dog storforståelse, men kenderik- ft. og over 1 0 km sigt. kan flyve. 
ingen problemer, og pludselig ke ordene VFR og VMC. Beslutningen blev taget - Det måtte vi nu sande på 
kunne vi se hele Rhindalen i hvis vi ville hjem den dag, turen, men så fik vi også prø-
flot solskin med over 100 km skulle det være nu! vet det. Man lærer sine egne 
sigt. - og i Braunschweig Strækningen er flad som en og de andres grænser at 

Kontakt til Basel kontrol og Vi landede i Braunschweig pandekage, og de enkelte kende, og her må jeg sige, at 
herefter fulgte vi simpelthen igen sidst på eftermiddagen. master, der stod, var ikke tæt disciplinen var god. Selvom vi 
Rhindalen tilbage til Frankfurt, I teorien kunne vi godt væ- på vores track, så vi startede alle gerne ville hjem så hurtigt 
hvor vi ville lande på Aschaf- re nået hjem. Vi vidste, at vej- med ca. fem minutters mel- som muligt, blev der ikke taget 
fenburg igen - der var dømt ret var godt i Danmark, men i lemrum. chancer. 
telt og sovepose igen. Nordtyskland lå der rigtig dår- Enten flyver man i tæt for- Alt i alt en utrolig lærerig 

Vi havde valgt Baden-Ba- ligt vejr, der langsomt bredte mation eller også med en ri- flyvetur. Det kan varmt anbe-
den som alternativ, og netop sig sydøstover. melig adskillelse, når vejret er fales alle at tage på sådan en 
over den flyveplads var der en Ganske rigtigt - ca. en time marginalt. tur gennem Europa. Hvis man 

, 
enorm kæde af CB'ere, der efter at vi var landet, begyndte blot melder sig på radioen, får 
spærrede hele dalen. det at regne temmelig meget. 

Hjemme! 
man al den hjælp, man behø-

Henrik og Peter, der lå for- De seks andre, som ikke ver. Det kræver blot en god 
rest, valgte at lande på alter- havde telte m.v. med, tog ind Turen var indtil L0beck stort planlægning og ikke mindst 
nativpladsen, men da vi kom på hotel igen, mens vi kig- set uden problemer. Vi kunne god tid. • 
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FLY
KENDING 

Vil du vinde en flyvebog? 

Skriv løsningen på et almin
deligt stykke papir med angi
velse af billednummer og flyty
pe og send den til FLYV, Skt. 
MarkusAtle 13.4, 1922Frede
riksberg C, så den er fremme 

( \ 

1 

9 

13 

senest den 22. november - og 
mærk venligst konvolutten 
Flykending. 

Blandt de rettidigt indsend
te løsninger trækker vi lod om 
to præmier. For at vinde før
stepræmien skal indsenderen 
have identificeret alle 16 fly
typer korrekt, mens det for 
andenpræmien er tilstrække
ligt med 12 rigtige. 

Løsningen på opgaven 
bringes i nr. 12, vindernes 
navne i nr. 1. 

14 

Vægur m. flyveinstrumentmotiver 6 1/2" 
(højdemåler, kursgyro, kunstig horisont, VOR) 
Batteridrevet 
Med års garanti Medlemspris KUN kr. 245,00 

Termometer m. airspeed indicator 61/2" 
Med 1 års garanti Medlemspris KUN kr. 245,00 

Vægur og termometer sammenbygget i konsol 
Med 1 års garanti Medlemspris KUN kr. 495,00 

~v~cV 
Lufthavnsvej 28 . 4000 Roskilde . Tlf. 46 19 08 11 
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Opgaven i nr. 10: 
1. A-6 lntruder 
2. Tornado 
3. MiG-21 Fishbed 
4. F-15 Eagle 
5. Su-17/22 Fitter 
6. F-111 
7. Harrier 
8. MiG-27 Flogger 
9. F/A-18 Hornet 

10. Alphajet 
11 . MiG-29 Fulcrum 
12. F-4 Phantom 
13. Jaguar 

3 

7 

15 

14. Su-27 Flanker 
15. F-111 
16. F-5 Freedom Fighter 

Vinderne af opgaven i nr. 9: 

Mads Andersen, Hovedga
den 21, 6534 Agerskov (Vin
gar for Norden. Nordens flyg
vapen i farg). 

Helle Drejøe, Søvej 54, 2791 
Dragør (Berømte fly: F-16). 

8 

12 

~ 
16 

SLU 

,,. - SKOLEN flOlt l.lJflTFAlfr$tJOD~NNELSlltlft --

Nyt uddannelsesprogram 1996 

LUFTFARTSSKOLEN 
Billund Tlf. 75 33 23 88 

København Tlf. 31 81 75 66 
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MODEL
SIDEN Grinende dræbere 

Mange modelbyggere - især dem, der bygger 
plasticsamlesæt af flyvemaskiner, får på et eller 
andet tidspunkt i løbet af byggeriet lyst til at lave 
en specialsamling. Det vil sige bygge modeller 
af fly, der på en eller anden måde hører til under 
samme kategori. 

Det kan for eksempel være modeller af trafik
fly, jagere fra Første Verdenskrig, søfly eller hvad, 
man nu kan komme på af fællestræk for de model
ler, som man vil have med i sin samling. 
Nogle af disse hobbyfolk har specialiseret sig i 
at samle på - og bygge - flytyper, der er blevet 
udstyret med enten drabelige hajtænder eller 
glubske tigergrin. Og på den måde opbygger de 
så en samling af fly, der kan være nok så for
skellige i udseende, men som altså har det fæl
lestræk, at de i forbindelse med deres anvendelse 
er blevet forsynet mere eller mindre frygtindgy
dende staffage. 

Her er nogle udvalgte eksempler på, hvilke ty
per man i givet fald kan få med i en sådan sam
ling. 

Af Wilhelm Willersted 

Historien om flyvende grine
bidere er næsten lige så lang 
som selve krigsflyhistorien. 
For allerede under den første 
verdenskrig malede både ty
skerne og deres modstandere 
drabelige tandsæt på enkelte 
udvalgte eksemplarer af de
res kampfly. Et af de første fly 
forsynet med et bidsk tandsæt 
var et tysk Roland C.11 biplan 

1916. Men selv om englæn
derne for eksempel med Sop
with Dolphin prøvede at gøre 
modstanderne bange for at 
blive spiddet på de påmalede 
hajtænder, så vandt grine- og 
bideriet ikke den helt store ud
bredelse - i hvert fald ikke un
der første verdenskrig. 

Anderledes var det under 
den Anden Verdenskrig, hvor 
i hvert fald de legendariske 
» Flyvende Tigre« med desto-

Her er en Tomcat med et særligt bredt grin. 

re, glubske tandsæt malet på 
deres Curtiss Tomahawks var 
med til at indføre og markere 
de spidse tandsæt på fronter
ne i luften. 

Curtiss P-40 jageren var 
som skabt til at blive udstyret 
med hajtænder eller tigerge
bis. Derfor vil den have sin na
turlige plads i en modelsam
ling, hvor temaet er de påma
lede rovdyr-gebisser. 

Både Heller og Revell har 
udsendt samlesæt til P-40 fra 
»Flying Tigers« i skala 1 :72. 

Selv om CurtissTomahawk 
og Warhawk nok er de mest 
kendte jagerfly med tænder 
påmalet, så kan man faktisk 
få en lang række andre flyty
per med i samlingen. 

På allieret side fløj for ek
sempel både Airacobra, Light
ning, Spitfire og Defiant rundt 
med påmalede haj- eller tiger
tænder, og amerikanerne ud
styrede nogle af deres Grum
man Hellcats med listige smil. 

Et af de fly, der gjorde sig 
bedst i så henseende var 
faktisk Consolidated B-24 Lib
erator. Flyets store krop og 
spidse næseparti gjorde sig 
godt udstyret med disse bid
ske detaljer. 

Corsair 2 findes efterhånden i 
mange samlesæt. Her er et flot 
eksemplar i hel skala og med 
et ditto, flot tandsæt. 
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Jeg bringer her en række 
sideprojektioner af B-24 fly, 
som man kan få special-decals 
til i hobbyforretningerne, hvis 
man vil bygge Liberators med 
disse storsmilende tandsæt. 

Der er samlesæt til B-24 
udsendt fra såvel Airfix i skala 
1 :72 som fra for eksempel Mo
nogram i skala 1 :48!. 

I perioden lige efter anden 
verdenskrig fik en række North 
American Mustangs påmalet 
tænder i større eller mindre ud
førelse, men også Martin 8-26 
Marauder var som skabt til at 
blive forsynet med rovdyr
tandsæt. Ja, selv gode gamle 
Boeing 8-17 Flying Fortress 
slap ikke fortand-vandalismen. 

Da jetalderen gjorde sit 
indtog, fulgte tænderne med 
op i skyerne. Nogle af de mest 
kendte jet-drevne, flyvende 
grinebidere var for eksempel 
North American F-86 Sabre, 
der særlig i »D« versionen 
med den store næse kom til 
at se virkelig drabelig ud med 
stort tandsæt. 

Men også Dassault Oura
gan - fra for eksempel det is
raelske flyvevåben - fik tæn
der malet på kroppen. 

Det samme var tilfældet 
med den amerikanske flådes 
jagerfly som bl.a. Grumman 
Panther - det må dog have væ
ret panter-tandsæt - og natur
ligvis Grumman F-11 FTiger. 

Alle disse fly er faktisk nu 
udsendt i samlesæt i både 
1 :72 og 1 :48, så her kan man 
godt gå i gang med tandbør
sten! 

Overlydsflyene har natur
ligvis heller ikke gået ram for
bi. 

Som ofre for den nyeste 
tand-vandalisme kan såvel 
Grumman F-14 Tomcat som 
McDonnell Douglas F-15 Ea
gie komme med på holdet. 
Det er sikkert svært for den 
gode »Eagle« at sluge den 
tort at få påmalet tiger-grin! 

Men man må lide for skøn
heden! 

Alt i alt betyder det festlige 
og farverige detajler til mod
elsamlingen, hvis man beslut
ter sig til at lave en special
afdeling med de flyvende tigre 
eller hajer. 
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Der er nok af typer at vælge 
imellem. 

Inspiration kan man finde i 
Aircam Aviation Series to spe
cialbøger, som kort og godt 
hedder Sharkmount 1916-
1945 og Sharkmount 1945-
1970. Fra ESCI er der udsendt 
et sæt med decals af tænder 

Selv Luftwaffe benyttede rovdyr-smil til deres fly. Her er det på 
enMe110. 

Consolidated B-24 Liberator udstyret med glubske tandsæt. Illustrationen er fra de omtalte Aircam 
bøger med gennemgang af de mange flytyper gennem tiderne, som blev udstyret med påmalede 
tandsæt. 

i skala 1 :72 til såvel P-40War
hawk som Grumman Hellcat. 

I færdige modelsæt kan jeg 
anbefale Messerschmitt Bf-
11 O - med tænder - fra Revell 
i skala 1: 144, North American 
Trojan (alias T-28) fra Heller i 
samme skala - eller hvad med 
at samle en Boeing 8-52 med 
grin og det hele i skala 1 :200 
fra Dragon? Der er faktisk nok 
at tage fat på. Og i øvrigt er 
det ikke så svært selv at male 
tænder på modellen, hvis man 
ikke kan få dem fabriksfrem
stillede. 

Uden at det skal misfor
stås, så vil jeg sige, at man 
bliver bidt af det! • 
Phantom 2 med flot gebis. 
Flyet findes i øvrigt i mange 
fine samlesæt i forskellige 
størrelser. 
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NEW MOONEY OVATION M20R 
FC>R SA...LE 

Specification and Performance:. 
Max. cruise speed 190 KTAS at 9,000 ft 
Range l , 130 NM at 9,000 ft 
Horsepower 280 MCP 
Engine Continental 1O-550-G 

Further information and demoflight, please 
contact Mooney Dealer, Niels Sundberg, 
Sun·Air of Scandinavia A/S, 
Phone +4~ 75 33 16 11 • Fax +45 75 33 86 18 

SAS FLIGHT ACADEMV 
og 

SKOLEN FOR LUFTFARTSUDDANNELSERNE 

uddanner 

TRAFIKFL YVERE 
Ring eller skriv efter uddannelsesprogram med nærmere oplysninger 

om optagelsesbetingelser, uddannelsesforløb, priser etc. 
hos: 

JAJ 
TRAFIKFLVVERSKOLEN/ FLIGHT ACADEMY 

DANISH AVIATION COLLEGE 

Lufthavnsvej 60, DK 4000 ROSKILDE 
Tel. +45 46 1914 88 - Fax +45 46 19 13 12 

Ll,IZ ::æe 
a:i 
~ffi cna: 
CloØ 

~; 
en'!' 
c:,c:s zæ z i5 RD EQUIPMENT - « Skowej 40 . 4622 Havdrup m a,;; Telefax 46 18 68 46 

a:I 46186909 

1969 Plper Twin Comonche 
300 TI. New King !FR. ncw paint. 
O-SMOH. ......... .540./HJO Dkk (59KL) 
1970 Plper Nova.jo Turbo 
5700 rJT. New King IFR.0-SMOH. 
...... .... .... .......... 695.000 DKK (77K%) 
1978 Beech King Air C90 
Nc paiht'ilntcrior. Lilie new 
............... A!y 1_0.000 USD Loaded 
1984 Piper ooalibu 
2500 TI1 700c ng. KFC 15Q WX'IO. 
new interior ... .. Cheap 245.IHJO USD 
For f11rt/1er details p/ease ca/1 
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I cl: llcnmar li +45 402 77500 
L": llcnmarli +45 75 1.17 9110 

PA 28-140 IFR Årg. 1968 
1/2 part sælges i OY-DHD. TSM0H 
550 timer for motor og propel. 
Nymalet. nyt indtræk samt 
korrosionsbehandlet i sommeren '95. 
Utrolig flot og velholdt. Står i Tirstrup. 
Tlf. 8619 5102 

Fly til salg 
Piper 140, 1966. Total: 3025. 
Motor: 1125, velholdt, 
luftdygtig til aug. 1998. 
Tlf. 3099 7511 

Hangarplads udlejes 
I nyopført hangar på Holbæk 
flyveplads udlejes 1 
hangarplads. Portbredde 12 
meter. Månedlig leje kr. 875,00. 
Henv. Søren Stenderup, 
til 3639 9999 
el. Finn Winkel, til 3253 3000 

EFTERÅRSUDSALG! 
GARMIN GPS55 - Battery packs og ladestande - E.W. barografer - WIN 
747 760nav/200com håndradioer. Garanteret laveste priser. Endvidere 
den nye GPS90. Alt leveres fra lager. 
BACHMANN, International House, Bella Center, 
2300 København, Tlf. 32 47 33 32, Fax 32 47 33 35 

B+l-teori 
-: . .Vi startf!,!ftenholcl ,ultimo. åugusf I" 

Unclervisning 2 x ugentlig 
lfr. :14.500,-

Ring for tilmelding/yderligere oplysninger. 

Skolen for civil ' ® C 
Pilot Uddannelse Kone CAT 

-Teoriafdelingen 

Roskilde Lufthavn - 4000 Roskilde. Tif.: 46 19 16 30 Fax: 46 19 13 15 

Vækkeur m. flyveinstrumentmotiver 
(højdemåler, kursgyro, kunstig horisont, VOR) Batteridrevet 
Med 1 års garanti - Medlemspris KUN kr. 195,00 

_a<.r?'?~ Lufthavnsvej 28 . 4000 Roskilde 
5 E R v ' c e).../' Tlf. 46 19 08 11 

Piper PA 28-140 
1972. TT 3000, motor TTSO 
1000, siden stort overhaul 250 
limer. Radio, VOR, ADF, 
Transponder mode C, stor GPS, 
lntercom, Winglevelier, 
tip top stand. Kr. 225.000,
Børge Hosbond 
Til 9852 4500 dag I 9855 5111 aften 

Lukket trailer 
Model Carsten sælges. 

15 m/ standard, har 
sidst »huset• LS-4. 

Tlf. 31218486 

PA38 Tomahawk 1979 
Tf 3775 

Motor SMOH 1750 (TBO 24001') 
I King KX 175 NAV /COM 
1 King KT 76 Transponder 

AP Navigalor 
Intercom. 

Pris kr. 175.000,
Billund Air Center N S 

Tif. 75 33 89 07 

NOV. 95 

" 



' 
, 

Annoncører i dette nummer 

Avia Radio ........ ... ...... .. .... 2 Trafikflyverskolen .......... 38 

Codan ... ...................... .... 2 Westwind ...... ................. 39 

North West Air Service .. .. 2 Stauning Aero Service ... 39 

lkaros Fly ...... ......... .. .. ...... 2 Beechcraft Scandinavia 39 

KDA .... ......................... .... 7 Erik Helten ..... ..... ......... .. 39 

Sunair .... ..... ....... .. ... .... ... 38 Flyveskolerne ...... ... ....... 40 

Anpart sælges 
Sjettepart i PA-28-236 DAKOTA sælges 
Årgang 1980-81, fuld IFR. GPS, særdeles velflyvende, laster meget, flyver hurtigt 
og økonomisk. 
OY-IDB er hjemmehørende i hangar på EKRK. Flyet benyttes til privatflyvning. 
Ønsker du flere oplysninger, en besigtigelse og evt. en prøvetur, er du velkommen 
til at kontakte Boe Nielsen på TEL dag 46 19 08 11, alt. 47 38 04 60 

Beecll 
Hawker 

Beechcraft 
Scandinavia A/S 

Beecll 
Hawker 

llonlllZa • lllron • 111nt Air· S..- lllnt Air - llffchjtl -1900D Allliltl • Hawttr lllO • Hawttr 1000 
1990 Bonanza F33A, SIN CE-1496, King Sllvercrown, TT 1340 

1993 Bonanza A36, SIN E-2n3, King Sllvercrown, TT 550 
1992 Baron 56, SIN TH-1669, King Sllvercrown, TT 965 

1988 King Air C90A, SIN LJ-1181 , Colllna, TT 2320 
1992 Super King Air B200, SIN BB-1416, Colllna, TT 900 

1992 Super King Air 350, SIN FL-86, Colllna, TT 1060 
1966 Beech)et 400, SIN RJ-14, Colllna, TT 2600 

1979 Hawker 700B, SIN 257062, Colllna, TT 7003 
1984 Hawker 600, SIN 258024, Colllna, TT 3386 

1992 Hawker 1000B, SIN 259026, Honeywell, TT 675 

Kontakt Martin G/amann for fulde specifikationer/ 

Solhøjgaardsvej 10 Telefon: 4619 10 33 
Københavns Lufthavn Roskilde Telefax: 46 19 03 21 
4000 Roskilde 
Beechcraft Scandinavia NS er eneforhandler for Raylheon Airtraft Cornpany i Skandinavien 

WESTWIND 
Become an experlenced professional 

PILOT 
Westwind includes 1000 hours of total flight time+ MEI 
in the internshlp program for Scandlnavian graduates. 

Next classes start 6th November 1995. 
$ 18.960 (- DKK 113.000) 

Contact us for a brochure: 

In Scandinavla call: Guy Wenckens - Prmstefmlledvej 58 - DK 2770 Kastrup 
Tel: Evenlng 1+45) 3151 2731 - Oay 1+45) 3315 7374 • Fax: 1+45) 3315 5131 

WESTWJND Aviation Acadcrny ~ 
701 W Dccr Valley Road • Phocnuc, AZ 85027 USA Tcl 00 1 602 582 3373 • Fax 582 4396 

Skal du landetrundt 
så brug 

KDA's Airfield Manual! 

Skal du verden rundt 
så brug 

Jeppesen & Bottlangs 
Manualer! 

Kontakt KDA Service 
for brochurer og priser. 

(KDA er autoriseret Jeppesen 
og Boltlang forhandler) 

SERVICE 

Lufthavnsvej 28 . 4000 Roskilde 
Tlf. 4619 0811 

Alexander Schleicher 
ASH 26/'l6E 

Ensædet 18 metel1dasse 
selvstartende molersvævefly. 

Vibrationsfri og støjsvag 
Drehkolbenmolor (38 kW) last 

indbygget i kroppen. Helt kompro
misløs konstruktion optimeret til 18 

meler spændvidde. 
Sikkerhedscockpit • Glidetal > 50. 

ASW27 
15 meterklassefly med helt nyudvik· 
let laminarprofil (T.H. Delft) specielt 
til ASW 27 og ASH 26. Letvægts
vinger (58 kgJstk. incl. vandsæk) 

med aftagelige Winglets. 
Helt kompromisløs konstruktion 

optimeret til 15 meter spændvidde. 
Sikkerhedscockpit • Glidetal = 48. 

To nye konstruktioner med 
usædvanligt fine præstationer og 

harmoniske flyveegenskaber. 
Rekvirer prospekt og prisliste. 

Erik Holten 
Geelsvej 21 B • 2840 Holte 

Tlf./lax 42 42 01 05 

Købes 
Grumman Tiger eller 
Cessna 172 årg. N. 

Evt. Rally 100 i bytte. 
Stau11YQ Aero Service 
-tilbyd~r alle f~~~l ~!jJly-vedligeholdelse o~ reparation 

1ncl. sfiiddurHtog lærredsreparationer 
Tlf. 8641 2330 (aften) 

OY-CHP 
Cessna 207 data: 
Motor 300BHP Continental med 
500 timer til overhaul. Propel udløb 
29-09-96. 7 sæder med nyt interiør. 
Faldskærmskit kan medfølge, VFR. 
Flyet er godt vedligeholdt og kan 
ses hos Stauning Aero Service. 
Kontakt ejer Hans P. Kobbelgaard, 
til 98/8 )0)1 for yderligere info. 
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samt tciiiir.,b4veringer og maling af t1y 
- ·5700 kg. MTOM 

Ring 97 36 :• QtlSJ;g få et prisoverslag eller tilbud ... 
]jj;,;~~·~:;:;ttJ]J,.,•:•;·::::Jm: 

------------~------
Stauning Service JM authorization no. SLV O 14 

Staunlng l..ufthavn - PK4'®.[,~J~ - Tel. +45 97 36 90 55 - Fax +45 97 36 93 04 

God service o,jt,IJ.f!!llill,e priser til kvalitetsbevidste f/yejere 
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LØSSALGSPRIS KR. 32 

Postbesørget blad 0900 KHC 
- . , .... 

11201 KHC 0000094427 
FLYUEUABNETS 818LIOTEK 
HAPS A . SCHRØDER. 
.JOr~STRUPl.JE.J 240, .JOHSiRUP 

Lær at flyve 
HER ER 
FLYVESKOLERNE 

De anvendte bogstaver betyder uddannelse til: 

~7'50 BALLERUP 

A:privatflyver-certilikat. B=trafikflyvercertifikat af III klasse. D=trafikflyver
certifikat af I klasse. l=instrumentbevis. IFR=instrumentflyvning. 
VFR=sigtflyvning. PFT=periodisk flyvetræning. TWIN=tomotors. 
INT=intemationalt. NAT.=nationalt. nat-VFR=tilladelse til at flyve i mørke. 
FLT =flyvetelefonistbevis.AB-INmO::tra begyndelsen og frem til trafikflyver
certifikat på twin. INSTRUKTØR=flyveinstruktøruddannelse. OMSKO-
LING=typeomskoling 

HOVEDSTADSOMRÅDET 
AIR GATE APS 
Lufthavnsvaj 44, Roskilde Lufthavn 
-4000 Roskilde, Tlf. 46 19 14 22 
Bomholms Lul1havn, Rønne 
Tønder Flyveplads 
6270 Tønder, Tlf. 74 72 26 55 

Alle certifikater, bannerslæb. 
Spedale: US konverteringer, teori 9 og 10 
Teori: A/NVHF / IVHF / FLT. Individuel A-teori, 

ALLERØD FL YVESKOLE 
Allerad Flyveplads, 3450 Allerød 
Tlf. 4817 79 15, Fax 4814 01 48 
A, I, Omskoling, PFT-A, I. Teori A, lntJNat. VHF. 

CENTER AIR ApS 
Hangarvej A4, Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tlf. 4619 08 07, fax 4619 08 37 
Ringsted Flyveplads 
Odense Lufthavn 
A,B,l,Twin, Instruktør, Kunslftyvring, halehjul, omskoling, PFT
A,B,I, Twin. Nat.Jlnl-VHF, FLT, morse. Teori: A 

COPENHAGEN AIRTAXI A/S 
Københavns utthavn Roskilde 
Lulthavnsvej 20, -4000 Roskilde 
Tlf. 46191114, fax 46191115 
A, B, I, Twin AB-INITIO, Instruktør, nat-VFR, Omskoling, PFT-A, 
B, I, Twin.Teori: A, B+I, D, NATnNT-VHF, FLT-bevis. 

Lolland Falster Airpo!I. 4970 Rødby 
Tlf. 53 90 62 37, fax 53 90 66 72 
A, omskoling, PFT-A. Teori: A. 

FL YVETEORISKOLEN 
Luf1havnsvaj 50 
-4000 Roskilde 
Tlf. 46 19 16 60, Fax 46 1916 50 

Teori: A/1, B/1, D. 
Desuden kurser i High Level Metøorology, Jet Englne 
Fundamentals, konverteringskurser fra udenlandske certifikater, 
FLT kurser saml aHe former for forskellige fagkufger firattelagt 
specielt i hvert enkelt tittælde Alle kurser blretteimggas stort set 
over hele landet. 

fKAROS FLY ApS 
Hangarvaj A 12, Roskilde Wlhavn 
-4000 Roskilde, tlf. 461910 10, fax 46 19 05 15 
Teori: A, B.I I + D gennem Skolen for Civil Pilotudd. (CPU) 
Skole/PFT: A. B, I, D, twin, tulboprop, instruktør, nat-VFR, 
omskoling, simulator, bannerslæb. Speciale: LIS-konverteringer. 
Kommunikation: Nat./fnl VHF og morse. FLT gennem Skolen for 
CivilPilotudd. 

HELIKOPTER-SERVICE A/S 
Luf'Nvnsvej 32, 4000 Roskilde, tlf. 46 19 15 11 

A, B, AB-lnitio, Instruktør, Nat-VFR, omskoling 
jelhelikopter, PFT -A.B 

A/S HEUFLIGHT DENMARK 
Lufthavnsvaj 50 Roskilde Lufthavn 
4000 Roslalde, tlf. 46 19 00 11 

A og B skoling på helikopter, nat-VFR samt PFT på heHkopter, 
omskoling til jetheHkopter incl. ]el fundamentalt, simuleret I-træning 
som integrerat del af I-program på helikopter. 

JETAIR FLIGHT ACADEMY 
W1havnsvej 60, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf. 46 19 15 55 
Fax 46 19 16 50 

Praktik: A, B, I, D, Twin, Instruktør, Turlloprop/Jetskoling. Simulator, 
AB inltlo samt PFT 
Teori: A, Bil, D (koncessionshavet' Bil og D. FTS) 
Kommunikation: Nal - VFH, lnl VHF, FLT, 
Mon;e, Simulator 

SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tlf. 46 19 16 30, fax 46 19 1315 

Teori: M, B/1, D. (koncessionshaver BIi og D.CAT) 
Desuden kurser I High Level Meteorology, Jet Engine 
Fundamentals, Konverteringskurser i forb.m. udenlandske 
certifikater, Flyvetelefonistbevis kurser, BL 9 og 10 teori. Human 
factors and Hmitations, PFT-kurser samt aNe former for fagkurser. 
Undervisning primært klasseundervisning. Enkelt hold og 
specialkurser oprettes efter behov. 

SKOLEN FOR LUFTFARTSUDDANNELSERNE (SLU) 
Hermodsgade 28, 2200 København N, 
tlf. 31817566 
EHehammers Alle, 2. sal 
7190 Bi und, tlf. 75 33 23 88 

Teori: B.11, D, FLT, flyveklarerar, flyveinstruk1Dr- og konverterings
kurser. Andre luftfartsuddanne/ser tilJydes efter aftale ATS-, AFIS
og radarkurser m.v. 
Terminer og betingelser som angivet I skolens undervisningsprogram. 

FYN 
BEL AIR 
Odense Lufthavn 34, 5270 Odense N, tlf. 64 89 16 12 
Mobil 30 69 79 12 
Skoleflyvning til A. Bog I samt omskoling og PFT. 
Teori til A samt NATnNT-VHF og FLT. 

CENTER AIR 
Odense Lufthavn, Rosengården, 5270 Odense N, Tlf. 65 95 44 44 
A-skollng, A, PFT, 1-motors omskoloing 

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

A. B, I, Twin, AB lnitio, Instruktør 
PFT, omskolinger, Teori A, Nat/lnt-VHF 
US konverteringer 
Omskoling til bannersiæll/flyslæb 
Basic Aerobatic, Speciale: Uddannelse til søf!y 

KARLOG AIR A/S 
Søndeftoro Lufthavn 
6,400 Sønderborg 
Tlf. 74 42 22 65, fax 74 42 90 65 

Bi!und, fif. 75 35 41 65 
Esbjerg Ltllhavn, tlf. 75 16 05 65 
Aarhus/Tirsbup, tlf. 66 36 39 85 

A, B, I, Twin, Instruktør, Teori A, PFT og 
typeuddannelser, lntJNat., VHF, FLT, Morse, Konverteringer 

A/S HEUFUGHT DENMARK 
Lufthavnsvej 35, Billund Lufthavn 
7190 Billund, tlf. 75 33 8911 

A og B skoling på helikopter, Nat-VFR samt PFT på helikopter, 
omskoling til ]ethelikopter lncl ]el fundamentalt, simulerat 
I-træning som integreret del af I-program på helikopter 

JETAIR FLIGHT ACADEMY 
Lufthavnsvej 35, BiUund Lufthavn, 7190 Blllund 
Tlf. 75 35 40 09, fax 75 35 40 49 

Praktik: A. B, I, 0, Twin, lnstruktllr, Turlloprop/Jelskollng 
Simulator, AB lnitio samt PFT Teori: A, B/1, D (koncessions
haver B/1 og D:FTS 
Kommunikation: NAT, -VHF, lnt. VHF. FLT. Morse, simulator 

NORTH FL YfNG A/S 
Aalborg afd~ Aalborg Lufthavn, 
9400 Nr. Sundby, Tlf. 98 17 36 11 
Årllus afd.: Årllus l.111havn, 
8560 Kolind. Tlf. 66 36 34 44 
A, B, I, Twin, PFT, nat-PFT, teori A, Instruktør 
Turbo Prop Skoling 

SYGOS AIR 
Vamdrup Flyveplads, 6580 Vamdrup. 
111 75 58 34 02 

Skoling til A samt PFT til A, omskoling alle enmotorede. 
Teori. A, Nat.Jlnl VHF 

mAINING CENTER WEST 
Karup Lufthavn, 7470 Karup, Tlf. 97 10 12 66 
Stauning Lufthavn, 6900 Skjern, tlf. 97 36 92 06 
Skive Lufthavn 
Viborg Flyveplads 
Heming Ay,eplads 
Årllus Lufthavn 
Vamdrup Flyveplads 

A, B, I, PFT til alle cert. Twin, inslruldør, Teori: A, 8+1, 0. 
lntJNal - VHF, FLT bevis+ teknisk og praktisk 
undervisning på flera turbo og jet typer. 
(konssessionshaver BIi og D: FTS) 

i)OO 
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AIRBP 

ønsker sine kunder 

og forretningsforbindelser 

en glædelig jul 

og et godt nytår, 

~ .... 
FLYUDLEJNING 
AYF AA-1 IFR/GPS PR. TACHO 495,-
BSV C172 IFR PR. TACHO 625,-
RPJ C172 IFR PR. TACHO 625,-
BIU C172 IFR PR. TACHO 625,-
BRT PA28-181 IFR PR. TACHO 790,-
CJI PA28-181 IFR PR. TACHO 790,-
BLU PA28-181 IFR PR. TACHO 790,-
BEi C177RG IFR/GPS PR. TACHO 845,-
CRC C177RG IFR/GPS PR. TACHO 845,-
ASJ BE95 IFR/TWIN PR. AIRB. 1.600,-

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

A-CERTIFIKAT 
Vi kan tilbyde en virkelig fordelagtig pris på A-certifikat: 
Cessna 172 - 999,25 incl, 25% moms pr. bloktime og ser frem til 

et fortsat godt 

samarbejde i 1996! 

Prisen er under forudsætning af kontant afregning efter flyvning, eller for
udbetaling. 
Kontorets åbningstider: Perioden april-sept. 08.00-19.00 

Perioden okt.-marts 08.00-17.00 

IKAROS FLY· ROSKILDE LUFTHAVN· 46191010 
Fax: 4619 0515 . E-mail lkaros@ lnet.uni-c.DK 

Julegaver fra Avia Radio! 

Garmin 
GPS-90 

4 GARNIN 

-årets store succes 
for både store og små piloter. 

Satellitnavigation i lommeformat 
incl. fuldt opdateret Jeppesen 

- lige klar til brug. 

Omgåe11de 
levering 

fra lager! 

AVIA 2000 

Europæisk 
produceret 

kvalitets head-set 
med fuld garanti og 
reservedelssupport. 

Bemærk29dB 
støj-dæmpning 

og prisen 

Kr. 998,
(ercl. moms) 

1 i ø11ale, 1mie kw1d-et Off lmteiaudøie-i eu ir'ffltj ff/r,nleltj ;ir/ 
- 'lff de b.edJk ø11-aA',(}i ji:J; del ll!Je åi.' 

AVIA RADIO AS 
Hangar 141 , Københavns Lufthavn • 2791 Dragør 

Tlf. 32 45 08 00 • Fax 32 45 73 75 
E-mail: Avla@Cybernet.DK 
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Artikl r 

8 Red Flag 1995 (en Flyvevåben-tekniker på øvelse i USA) 

12 Flyv prøver HOAC DV20 Katana 

14 Slingsby T.21 B 

16 Endnu en udenrigsrute fra Billund 

17 Ny terminal i Billund 

18 Hvorfor sprængte englænderne de tyske fly? 

20 Giles G-200 

21 Central Enterprise 

22 Prøveflyvning af Schleicher ASH-26E 

26 Miljøfly i Roskilde 

28 Flystøj 

32 Pilot hentet ud af fjendeland 

Forsidefoto: Herover: 
Det amerikanske 
kunstflyvningsfly 
Giles G-200 
(se side 20) 

Denne Boeing 8-29 Superfortress, der var nød
landet i Nordgrønland i 1947, blev desværre totalt 
ødelagt i sommer under et forsøg på at bjerge 
den (se nr. 10, s. 4). Foto: Via K. Bloch Nielsen. 

3 



Kort 
sagt 

Avnø fredet 
Fredningsnævnet for Stor
strøms Amt traf den 5. oktober 
afgørelse i sagen om fredning 
af den nedlagte Flyvestation 
Avnø og det omliggende 
søterritorium. 

Selve området - med und
tagelse af bygningerne - blev 
fredet. Den eksisterende 
græsbelagte start/landings
bane kan benyttes til flyvning , 
dog med højst 20.000 opera
tioner om året, men uden 
andre tidsmæssige begræns
ninger end de, der følger af, 
at der ikke må installeres ba
nebelysning. 

Det hedder dog videre i 
kendelsen: 

Flyvninger og luftaktiviteter, 
der tjener turistmæssige, fri
tidsmæssige og sportslige for
mål, er ikke tilladt. 

Pladsen kan altså kun bru
ges til erhvervsmæssig flyv
ning - og kun under VFR for
hold. 

Flyvetilladelsen bortfalder, 
hvis der ikke har fundet opera
tioner sted indenfor et år efter 
fredningen er trådt i kraft. 

Fredningen er anket til Na
turklagenævnet, den øverste 
myndighed i fredningssager. 

Luftfarten i Dl 
Luftfarten har fået egen sek
tion i Dl (Dansk Industri), der 
derved bliver branchens sam
arbejdsorgan og talerør, skri
ver Erhvervsbladet. 

Foreløbig er det dog kun 
SAS og Maersk Air, der er med 
i sektionen, men den står 
åben for alle flyveselskaber, 
der er medlemmer af Dl. 

SAS repræsenteres i sek
tionen af personaledirektør 
Christian Christensen og 
salgs- og markedsføringsdi
rektør Leif Rasmussen, Maersk 
Air af administrerende direktør 
Bjarne Hansen og persona
lechef Jørgen Raben Korch. 

4 

B-17 bjerget 
Grønlands indlandsis har sluppet taget i endnu en krigs
veteran, Boeing B-17E MY GAL SAL er blevet bjerget af 
en gruppe amerikanske flyenthusiaster under ledelse af 
Gary Larkins og med hjælp fra bl.a. Henrik Stubkjær, Nuuk. 

Gary Larkins ankom til Nuuk den 25. juli, og efter ind
ledende forberedelser tog en gruppe på tre mand op på 
indlandsisen for at adskille flyet, der var nødlandet i 1942. 

Allerede den 9. august var man klar til at foretage den 
første sling-operation, og samme dag blev en pram og 
diverse udstyr sejlet ind i bunden af Godthåbsfjorden for 
at påbegynde lastningen af delene for transport til Nuuk. 

Efter et par ture var alle delene og alle personer i Nuuk 
den 20. august, hvorefter alt blev pakket i containere for 
transport til USA via Ålborg. 

Henrik Stubkjær har i flere år, dels selv, dels gennem 
Grønlands Flyvehistoriske Forening (en lokalafdeling af 
D·ansk Flyvehistorisk Forening) forsøgt at rejse penge til 
at foretage bjærgningen, så flyet kunne bevares i Grøn
land, men forgæves. Inden afrejsen lovede Gary Larkins 
dog som tak for hjælpen at sende dele til et andet grøn
landsk restaureringsprojekt, en North Americam T-6, bl.a. 
en motor. 

Bagkroppen ankommer til lsua for videre transport med 
pram. 

Nye SAS ruter 
SAS vinterfartplan trådte i kraft 
den 29. oktober. Den mest in
teressante nyhed er nok åb
ningen af en rute mellem Kø
benhavn og Poznan. Den be
flyves tre gange om ugen med 
Fokker 50. 

Den 2. november åbnede 
SAS nok en ny rute, Køben
havn-Borlånge, en industriby 
i Dalarna, nordvestforVåster
ås. Den beflyves to gange 
daglig med Fokker 50, lørdag 
dog kun en gang. 

Hermed beflyver SAS 105 
byer i 36 lande. By nr. 106 
kommer med på rutekortet 
den 4. marts, når SAS åbner 
en rute København-Bologna. 
Den vil blive befløjet daglig. 

Vinterfartplanens nyheder 
består ellers mest af nye non
stop mellem København og en 
række europæiske byer, nogle 
dagligt, andre kun visse dage. 

EH101 
til Italien 
Det italienske forsvarsministe
rium har bestilt 16 EH 101 heli
koptere hos Agusta. Ordren 
omfatter otte af udgaven til 
ubådsbekæmpelse og ind
sættelse mod overflademål, 
fire af radarvarslingsudgaven 
og fire af utility transportud
gaven. 

De skal monteres af Agus
ta, og de første ventes afleve
ret i begyndelsen af 1998. 

EH101 er udviklet i fælles
skab af Westland og Agusta i 
henhold til en aftale mellem den 
britiske og den italienske rege
ring, og produktionen foregår 
også i fællesskab. Den italien
ske ordres værdi for Westland 
anslås til GBP 150 mio. 

Italien har været meget 
længe om at afgive den ordre 
på helikoptere, der er en na
turlig følge af samarbejdsaf-

~ talen. Allerede i 1992 fikWest
f land bestilling på 44 af antiuf bådsudgaven til Royal Navy 

og i år på yderligere 22 trans
j porthelikoptere til Royal Air 

Force. 
Engelsk typenavn for EH 

101 er Merlin (dværgfalk). 
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Dansk Svæveflyvehistorisk Klubs nybyggede Stamer-Lippisch 
skoleglider OY-XSF fik sin første spilstart den 1. oktober med 
Carsten Thomasen ved pinden. 

En mere uddybende rapport om projektet følger. 

Centrair SF-34 
I 1993 fremstillede den fran
ske svæveflyfabrik Centrair 25 
ensædede svævefly af typen 
Pegase, men kun to af den to
sædede Marianne. I 1994 var 
produktionen 15 Pegase og to 
Marianne, og i år regner man 
med noget lignende. 

Marianne, der er udviklet 
med massiv statsstøtte, har 
vist sig for kostbar til klubbrug. 
De sidste års produktion er 
udelukkende gået til de mili
tære franske svæveflyveklub
ber, og selv om udviklingen 
fortsætter med en nyligt intro
duceret kulfiberhovedbjælke, 
erkender Centrair, at de civile 
klubber har brug for noget bil
ligere. 

Den franske fabrik har der
for købt licens til serieproduk
tion af det tosædede tyske 
svævefly Scheibe SF-34. Afta
len giver Centrair lov til at sæl
ge flyet i alle lande, også iTysk
land, og til at indføre ændringer 
på konstruktionen. 

På Paris Air Show i sommer 
viste Centrair et ungarsk-byg
get eksemplar, men forsikrede 
at fabrikkens egne ville have 
højere finish og at der ville væ-

re et anderledes udformet 
cockpit og andre forbedrin
ger. Efter de første få eksem
plarer vil man indføre optræk
keligt understel og senere en 
helt ny vinge, skriver Sailplane 
& Gliding. 

Det første fransk-byggede 
eksemplar skulle nu være klar. 
Fabrikkens værktøjer mulig
gør en årsproduktion på ca. 
30SF-34. 

Centrairs stifter Marc Ran
jon har solgt virksomheden til 
investeringsgruppen CFCI , 
der også ejer motorflyfabrik
ken Robin, og er ikke længere 
tilknyttet virksomheden. 

737 nr. 41 
Boeing flyfabriken i Seattle 
overdrog den 14. oktober en 
ny Boeing 737-300 til Maersk 
Air, OY-MAT. Flyet, der har 
plads til 147 passagerer, blev 
hjemfløjet til Danmark af 
Maersk Air's to tekniske kap
tajner, P.T. Møller og Lars Møl
ler (far og søn). Med i flyet var 
også Maersk Air's tekniske 
chef Ole Skytte og fem af sel
skabets medarbejdere, der 

Største 74 7-400 operatør 
Singapore Airlines har overtaget sin 34. Boeing 747-400 og er 
dermed verdens største operatør af denne type, der med fuld 
betalende last (400 passagerer) kan flyve over 13.000 km. 

Men Model 747-400 er ifølge fabrikken også det fly iver
den, der producerer de billigste passagerkilometre. Flyve
selskaber med så mange passagerer, at de kan fylde denne 
model, har altså gode muligheder for at tjene penge. 
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havde vundet en intern kon
kurrence, hvor præmien var at 
være med på en leveringsflyv
ning. 

Det var 41 . gang, Boeing 
afleverede en ny 737 til Maersk 
Air. Fly nr. 42 skulle være lev
eret omkring 1. november, men 
pga af strejke hos Boeing 
ventes det først klar omkring 
15. december. Næste år skal 
Maersk have seks nye 737 og 
frem til år 2000 20. 

Hvide Fokkere 
Maersk Air's fly er normalt blå, 
men i lufthavnene begynder 
man nu at kunne se hvide Fok
ker 50 fra selskabet. 

Det skyldes, at Maersk Air 
forbereder sig på udfasnin
gen af Fokker 50. Flyene er 
allerede solgt til leasingsel
skaber, men lejet tilbage. 

I nogle af lejekontrakterne 
er det bestemt, at flyene skal 
afleveres i hvid bemaling, og 
i forbindelse med de eftersyn, 
hvor malingen skal fornyes , 
har Maersk derfor valgt at ma
le disse fly hvide - så skal de 
ikke males om, når de skal af
leveres. 

Efter planen skal der afle
veres tre fly næste år, men 
Maersk Air regner med at flyve 
med Fokker 50 tre år endnu. 

Nye hangarer 
i Randers 
Kronjyske erhvervsfolk har 
opført to nye hangarer på Ran
ders flyveplads. Arne Thomas
sen og Anders Hansen har i 
fællesskab bygget en på 265 
m2 med plads til fire fly, og 
Torben Gaardsøe har bygget 
en af lignende størrelse. 

Midtkraft vil næste år læg
ge højspændingsledningen 
nord for pladsen i jorden, men 
for at den kan anvendes af jet
fly, vil det være nødvendigt at 
forlænge banen med 100-150 
m. Pladsen er af Statens Luft
fartsvæsen blevet godkendt til 
fly til 20 passagerer mod hidtil 
10. 

I øvrigt 

Generalmajor Chr. Hvidt, 
der for tiden er tjenestegø
rende ved NATO-hoved
kvarteret i Bruxelles, skal fra 
1. april være stabschef i For
svarskommandoen, den 
næsthøjeste post i det dan
ske forsvar. Han udnævnes 
fra samme dato til general
løjtnant. 

SAS har øget sin bestil
ling på Boering 737-600 fra 
35 til 41 og har option på 
yderligere 35.Totalprisen for 
de 41 fly er 8, 1 mia. kr. 

KFUM's soldaterhjem ved 
Jonstruplejren, FSN Værlø
se, lukkede den 1. oktober 
efter 37 års virksomhed pga 
for lille besøg og omsæt
ning. 

FSN Tirstrup har fået ny 
chef, oberstløjtnant F. von G. 
Carstensen (VON), hidtil 
chef for Flyveskolen. Han af
løseroberstløjtnant E. Munk
holm, der er afgået med 
pension. 

SAS har givet bankerne 
Credit Suisse, First Boston 
og Sumitomo Bank mandat 
til at arrangere et lån på 250 
mio. USDtilatfinancierefør
ste del af købet af 35 Boe
ring 737-600. 

Luftfartsinspektør Per Fri
borg Madsen gør nu tjene
ste i STK, det skandinaviske 
tilsynskontor (med SAS), i 
Kastrup. Han efterfølger luft
fartsinspektør Svend Levin
sky, der er gået på pension. 

FSN Skagen skal have 
ny 3D-radar fra den italien
ske fabrik Alenia. Den bliver 
dog først klar om små to år. 

SAS Flight Academyflyt
tede den 23. oktober til nye 
lokaler på Amager Strandvej 
390. Telefonnummeret er 
fortsat 32 32 59 40, men fax
nummeret er ændret til 32 
32 59 91. 

Silkeborg Svæveflyve
klub har bestilt en PW5 og 
reserveret bogstaverne OY
XUC til den. 
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Nye Sun-Air billetudlevering. I den anled- Det er gratis ... og at udenrigstrafikken ud af 
ning har man ansat otte nye Danmark går via Kastrup. 

ruter medarbejdere. Fra den 1. oktober er det gratis 
at flyve indenrigs i Danmark, Militært udstil-

SAS har fået konkurrence på Underskud hvis rejsen begynder med en lingscenter sin rute København-Århus. SAS- eller Cimber-flyvning og 
Den 30. oktober begyndte Det er ofte risikabelt at være fortsætter ud i Europa eller til Da Karup blev nedtrappet 
Sun-Air at flyve fire dobbelt- underleverandør. Det har man USA på en Jackpot-billet. som flyvestation , lejede kom-
ture daglig mandag-fredag erfaret hos Cimber Air, hvor Det generelle, faste tillæg munen et større areal af for-
med Jetstream 41 . Flyvetiden nogle af selskabets kontrakter på 700 kr. for indenrigsstræk- svaret ti l en erhvervspark i for-
er ifølge fartplanen 40 minut- for et års tid siden blev opsagt ningen er altså bortfaldet, dog bindelse med den civile luft-
ter (med SAS tager det 35) . med kort varsel. To af Cimbers ikke hvis rejsemålet med havnsterminal. 
Normalprisen er 625 kr. for en ATR42 blev derved .fritstillet" Jackpot-billetten er Estland, Der har dog ikke vist sig 
enkeltbillet, men der er (natur- og da det ikke lykkedes at Letland, Litauen, Polen, Rus- større interesse i erhvervslivet 
ligvis) en række rabatordnin- finde anden beskæftigelse til land, Finland og island. Så er for at slå sig ned i området, og 
ger. dem, betød det at omsætnin- prisen for t ilslutningsfly i kommunen har derfor søgt an-

Om morgenen serveres gen for regnskabsåret 1. maj Danmark fortsat 700 kr., og dre udveje til udnyttelse af 
morgenkomplet (det første fly 1984-30. april 1995 kun blev gælder Jackpot-billetten til en arealet. 
afgår allerede kl. 0700), om på 217 mio. kr. mod 323 mio. destination i det øvrige Skan- Nu satser man på Dansk 
eftermiddagen kage og tærte året før og at der blev et dinavien, skal der betales et militært Udstillingscenter, der 
og om aftenen sandwich. Der- underskud på 5, 7 mio. kr. tillæg på 200 kr. skal fortælle om forsvarets 
til kaffe, te, øl og vand, alt uden Underskuddet for 1993-94 - For SAS er det afgørende historie og fremtid. Det skal ef-
beregning. var dog mere end dobbelt så i videst muligt omfang at lige- ter planerne åbne i 1997 og 

Samme dag åbnede Sun- stort, 12, 2 mio. kr. , men beg- stille vore kunder, uanset om koste 50 mio. kr., skriver Her-
Air også en rute Skive-Kø ben- ge regnskaber er påvirket af, de bor i København eller pro- ning Folkeblad. 
havn med Jetstream. Der er at Cimber Air tabte voldgifts- vinsen. Derfor reducerer vi nu Ideen bag centret er at give 
tre dobbeltture daglig man- sagen om selskabets medvir- prisen for tilslutningsfly i Dan- de besøgende oplevelser- de 
dag til fredag plus en om søn- ken ved oprettelsen af det tær- mark eller lader den helt skal fx kunne flyve (i simula-
dagen. Flyvetiden er 40 minut- øske Atlantic Airways, hvilket bortfalde, siger Leif Rasmus- tor) eller køre i kampvogn (do.), 
ter, og en normal billet koster betød en udgift på 38 mio. til sen, salgs- og markedsfø- men centret skal også rumme 
710 kr. Serveringen er den erstatning, renter og sagsom- ringsdirektør for Danmark. historisk korrekte udstillinger 
samme som på Århus-ruten. kostninger. Med de gratis indenrigsbil- om forsvarets historie. 

SAS har hidtil stået for Alle selskabets fly er atter letter håber SAS at bremse Bil- Initiativtagerne venter, at 
ekspedition af Sun-Air's fly i fuldt beskæftiget, og for inde- lunds (og Maersk Air's) vok- centret vil skabe 40-50 ar-
Århus Lufthavn. Det ønsker værende regnskabsår regner sende udenrigstrafik. Leif bejdspladser. EU har forelø-
man ikke længere, og fra 8. vi med positivt resultat, siger Rasmussen siger rent ud, at big støttet den indledende 
november er det Sun-Air selv, Cimbers informationschef man vil markere, at København planlægning med et tilskud 
der tager sig af check-in og Lone Koch. er et trafikknudepunkt for SAS på 300.000 kr. 

767 som fragtfly 
Den 12. oktober blev det så containerne nemt kan flyt- met med en kraftig barri~re - med 1 O tons, øges rækkevid-
første Boeing 767F fragtfly tes rundt. det giver mere plads til last. den til 7.400 km. 
afleveret til det amerikanske Cockpittet er betydelig Motorerne er af typen Gen- UPS har bestilt 30 Boeing 
fragtselskab UPS. større end i passagerudga- eral Electric CF6-80C2 moto- 767F, hvoraf fem skal leveres i 

Boeing 767F, der er udvik- ven, idet der er plads til ~re rer, og ifølge Boeing bliver årog 11 næste år. UPS har og-
let fra Model 767-300ER, har ekstra besætningsmedlem- UPS derved det første sel- så bestilt 75 Model 757 fragt-
ikke vinduer og de normale mer, og der er galley og toi- skab, der overholder de kom- fly, hvoraf 60 er i drift. De to fly-
passagerdøre, men en 340 let. mende FAA Stage 3 støjgræn- typer har udstrakt komponent-
cm bred lastedør agter, så Fragtfly, der er ombygget ser, der træder i kraft om tre og systemfælleskab, hvilket 
man nemt kan få containere fra passagerfly, har som regel år. gør vedligeholdelsen billigere. 
ind i hovedlastrummet, hvis et net til at beskytte besætnin- Den maximale startvægt er Desuden kan piloter flyve dem 
vægge er beklædt med pane- gen mod fragt, der river sig 185.070 kg, og med 55 tons begge på samme type rating, 
ler af glasfiberlaminat. På gul- løs, men på Model 767F er fragt ombord er rækkevidden hvilket giver betydelige opera-
vet er der hundredvis af ruller, cockpittet adskilt fra lastrum- 5.560 km. Mindskes lasten tionelle og økonomiske fordele. 

" Boeing 747F og 767-300 F 
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Puslespil 
Learjet • Cockpit -- med Learjet Cockpit som moti\'. 

1000 brikker. at Ih ttc rundt med. 

Pris kun kr. 140,-

Krus i keramik - med 
fly-instrumenter 
I stk. koster k1: ..J• ,-

Flyv firgangskassette 
Pr. stk. kun k1: 2-J,-

4 stk. koster k1: 160,-
D\ 

Vinclm{1ler -
Skywatch 

Vanclta:t lommemodel 
med digital display. 

Fi1cs med alla:sning i 
km/t. Nm. mctcr/seL·. 

Pris kun k1: 35<,,-

VFR - Flyveplanlægning 
Lc·t og cnh.elt med FA'->T Ily , ·cpla11la:g11i11gs

progra111 ror Windm, s. 
:\y t - u11de1 ,totter Garmin C,PS 55 ,\ VD. t i I'S 

l) ()_ GPS lJ5 XL. 

Pris kun kr. 3%,-
i Kurer ogsa \\'indu\\ s lJ5) 

Krus med KDA's logo 
med ægte guldtryk 
1 stk. koster k1: ..J• ,-

4 stk. koster kr. 160,-

Rcjscrn:kkcur 
med Ih instrumentmoti, Pris kun kr. 158,-t0 

Yæg-ur eller ,æg-h'rmomctcr 
med il.'., i11stru111e11tmoti\' Pris kun kr. 198,-t0 

Bordsk:tncrc. 1-1\ ide. med KD,\ 's logo pi1trykt. 
-+ stk. Kun kr. 72,00 

Pilottasker i a:gte la:dcr 
:\led dobbelt hanh. cl. enkelt hanh. 

Fly,·crdragt med ma.,-,er ar lommer. 
,\Ile sl\lrreber. Fan e: Ol i, celler Gr,1 

Flywnlragt som O\'enna:rntc i Orange 

fra kr. 556,00 

Sa l,rngc lager haws særtilbud! Pris kun kr. 300,00 

Slips. 1rn1rkehlat med moti,: S,·,c, clly. Cessna. l'ipcr. 
Ballon. Helikopter Pr. stk. kr. 116,00 

Flysimulator, \lil:rosoft FS5 Pris kun kr. 356,00 

TR-\CON II 
Du er Ily\ elcclcr - Kan du q) re tralih.h.en \ cd en ,tur 
luftha, 11·.1 l'nl\. du far med garanti S\ cd pa panelen. 
Korer under \\'inclo\\ s Pris kun k1·. 5<,0,00 

KDA Service, Lufthavnsvej 28. 4000 Roskilde. Tlf. 46 1 () 08 11, Fax 46 19 13 16 
.-\Ile priser er eksklusiv moms og forsendelse 

Alle priser i annoncen er medlemspriser 



Red Flag 1995 
En Flyvevåben-tekniker på øvelse i USA 

Tekst og fotos: Lars C. Larsen 

Red Flag er en flyveøvelse, som arrangeres af 
det amerikanske flyvev;Jben. Den foregAr p;J 
Nellis Air Force Base, som ligger i staten Nev
ada, ca. 20 km nord for Las Vegas. 
Det danske flyvevAben deltager jævnlig i Red 
Flag øvelserne. Det gjorde man i 1984, 1991, 1993 
og nu i 1995, og det har hver gang været sam
men med de øvrige europæiske F-16 lande, 
Norge, Belgien og Holland. 

Grundideen er, at de fire euro
pæiske lande skal arbejde 
som en stor enhed fra start til 
slut. Dog er det således, at 
de enkelte landes piloter 
flyver egne fly, og flyene 
klargøres af egne klarmel
dere. Men herudover repare
rer og vedligeholder man 
flyene i et fælles samarbejde. 

Hvert land stiller med fem 
fly, som følges ad på hele tu
ren til Nellis og retur igen. 

32 teknikere fra Danmark 
Forinden har de enkelte land
es projektledere været sam
men flere gange for at få delt 
opgaverne imellem sig. Det 
gælder opbygningen af reser
vedelslageret, fordeling af 
spec,ialister, planlægning af 
flyveturen og m.m. 

Det tekniske personel skul-

Klar til stait. 

le være på Nellis under hele 
øvelsen, hvorimod pilotgrup
pen kun var der i den periode, 
hvor de skulle deltage i øvel
sen. 

Ud over pilotgruppen del
tog de europæiske lande med 
32 deltagere hver. Fra Dan
mark var det 16 fra Skrydstrup 
og 16 fra Aalborg. 

Da vi skulle arbejde i to
holdsskift, skulle der være 
dobbeltbesætning. Der var 12 
klarmeldere, hvoraf den ene 
fragik til dækskift for alle 20 
europæiske fly, og en gik fra 
til at stå ved baneenden for at 
tage de sidste sikringspinde i 
våbensystemerne. Endvidere 
to mand til avionics og to til 
flight control, to elektrikere, to 
til våben, fire til opladning 
(CAT) samt en våbenkoor
dinator, en forsyner, en teknisk 
leder, en linechief, en teknisk 

leder assistent, en kontrollant, 
en ops-assistent og en efter
retningspecialist. 

Med C-130 og DC-8 

Det blev aftalt landene imel
lem, at Norge og Danmark 
skulle stille med hver en C-130 
til transport af personel og ma
teriel og at Belgien skulle sør
ge for at få materiellet fordelt 
inden starten og efter hjem
komsten, herunder også for
deling af det tekniske perso
nel i de to C-130 fly. Herudover 
skulle Belgien transportere to 
motorer til Nellis. Holland skul
le sørge for transporten af den 
del af personellet, som ikke 
skulle flyve med C-130. 

Det var Skrydstrup, som 
skulle stå for pakningen af det 
materiel, der skulle med hen
holdsvis den danske C-130 
og det civile transportfly. Der 
var chartret et civilt transport
fly (DC-8) til at transportere 18 
paller gods til Nellis. I hver af 
de to C-130 var der fire paller 
og en bagagepalle. 

Den danske C-130 udgik 
fra Skrydstrup, den norske fra 
Bodø. 

Allerede den 18. juni blev 
fire danske teknikere fløjet til 
Bodø, da de skulle være for
trop. Flyet skulle derfor være 

Forfatteren 
Flyverspecialist Lars C. 
Larsen er 50 år og be
gyndte i Flyvevåbnet i fe
bruar 1968 på Flyvevåb
nets Specialskole i Jon
strup. Blev i oktober sam
me år flyttet til Flyvestation 
Ålborg, FVK, men kom den 
3. marts 1970 efter eget 
ønske til ESK 726 og har 
været der siden. Var først 
klarmelder på F-104G og 
er det nu på F-16. 
Har siden december 1974 
været medlem af først Fly
vevåbnets konstabelfore
nings hovedbestyrelse og 
efter sammenlægningen af 
es FLV hovedbestyrelse. 
Gift på 24. år med Hanne 
og har to piger på 20 og 
23 år. 



på plads på den flyvestation, 
hvor flyene skulle mellemlan
de for at få brændstof. I det 
norske fly var der ligeledes fire 
mand fra Belgien og fire fra 
Holland og 10-12 fra Norge. 

Det danske fly skulle være 
repair-fly. Dette team skulle 
sende flyene afsted og repa
rere fly, som havde eventuelle 
fejl. I dette fly var der fire fra 
henholdsvis Norge, Belgien 
og Holland og 1 0-12 fra Dan
mark. 

Dendelafgruppen,derskulle 
flyve cMlt, mødte i Eindhoven. 
Her var der afgang tirsdag 
den 20. juni. 

Problemer på Island 

Den 19. juni 1995 skulle de 20 
europæiske F-16 fly mødes på 
Keflavik på Island. Her blev 
flyene tanket og fløj herefter 
videre samme dag til Goose 
Bay i den nordlige del af Ca
nada, hvor der skulle overnat
tes og tankes. 

Men allerede på Island 
opstod der problemer med et 
par hollandske fly, hvilket be
tød, at repair-holdet måtte 
overnatte i Reykjavik, inden 
man var klar til at flyve videre. 
Da hollænderne i sommer
halvåret har fly stående i Goo
se Bay, benyttede de sig af 
dette og fik et par fly skiftet ud. 

Fra Goose Bay gik det vi
dere til Wright Patterson Air 
Force Base, som er USA's 
tredje største med 34.000 
ansatte. Også her skulle der 
overnattes. 

Flyene landede på turen til 
Nellis også på Sheppard Air 
Force Base, hvor de kommen
de danske piloter bliver ud
dannet. 

Der var igen lidt problemer 
med et hollandsk og et norsk 
fly, men i løbet af torsdag den 
22. juni var alle fly ankommet 
til Nellis. 

9.000 ansatte 

Alle var indlogeret på hotel. 
Piloterne boede lige uden for 
basen, det tekniske personel 
inde i Las Vegas. 

Nellis Air Force Base har 
en pilotvåbenskole. Denne 
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enhed flyver med F-15 fly. 
Basen har også en F-16 en
hed og er hjemsted for det 
amerikanske opvisningshold 
The Thunderbirds, som flyver 
F-16. Der er i alt ansat 9.000 
på Nellis. 

Tre faser a to uger 

Øvelsen er opdelt i tre ens 
flyvefaser af to ugers varig
hed. Det vil sige, at der kan 
»køres« 10-12 piloter igen
nem hver øvelse, som slutter 
med, at der kastes skarpe vå
ben. 

Ud over de europæiske fly 
deltog der et væld af andre 
fly fra amerikanske eskadriller. 
Ud over F-16 var der F-15, F-
4, A-10, A-8, B-1, Stealth, Har
rier, AWACS, KC-135 tankfly, 
C-130 m.v. 

De to første dage af øvel
sen brugte piloterne til at se 
øvelsesområdet an. Herefter 
byggede man øvelsen op for 
at slutte i den sidste uge med 
at kaste skarpe våben. Inden 
da blev der kastet øvelses
bomber. 

Øvelsesområdet er areal
mæssigt på størrelse med Jyl
land, så der var plads nok, 
selv om der var mange fly med 
i øvelsen. 

Det er svært at sige, hvor 
mange fly der var med, men i 
den midterste øvelsesperiode 
var der flest. I et enkelt pas 
gik der 90 fly, som alle skulle 
afsted inden for en kort tids
ramme og alle skulle hjem in
den for den samme korte tids
ramme. 

Der var to baner til start og 
landing. 

C-130 flyene, også den 
danske og den norske, deltog 
aktivt i øvelsen. De skulle, i 
samarbejde med bl.a. AWACS, 
øve lavflyning under beskyt
telse af diverse elektroniske 
systemer samt øve landsæt
ning af styrker i ørkenen. 

Toholdsskift 

Som tidligere nævnt arbejde
des der i toholdsskift. Dag
holdet mødte kl. 0730 - man
dag dog 0700 - og sluttede kl 
1530. 

Aftenholdet mødte kl. 1500 
og sluttede, når flyene var klar 
til næste dags øvelse. 

Ud over at skulle reparere 
eventuelle fejl skulle aften
holdet også udføre de tids
mæssige eftersyn, og det be
tød nogle lange arbejdsdage. 

På de områder, hvor vi var 
direkte afhængig af amerika
nerne, kunne vi konstatere, at 
vi ikke var de eneste, der var 
på Nellis. Vi kom ind i den 
rækkefølge, det passede ame
rikanerne. Det gjaldt brænd
stof, ammunition, revneunder
søgelser, plads i deres repara
tionshangarer m.v. 

Det var varmt - meget 
varmt 

De ekstremt høje tempera
turer - heldigvis med en lav 
fugtighedsprocent - på 40-45 
gr. C i skyggen og ca. 70 gr. i 
solen på flightline bevirkede, 
at fejl på flyet, som vi normalt 

E-008, "mit eget" fly under 
øvelsen. 

ikke ser i Danmark, kom frem 
her i varmen. 

Alt personel var i øvrigt ud
styret med en termodrikke
beholder, og det blev anbe
falet at drikke fem liter vand 
om dagen - det var ikke noget 
problem. 

I dette indlæg skal der ikke 
kommes ind på alle de tekni
ske dele, der blev arbejdet 
med, men forsynergruppen 
havde også nok at lave på 
hele turen. 

Både for F-16 og C-130 
spillede de unormalt høje tem
peraturer en stor rolle i den 
øvelsesmæssige flyvning. 

Det er klart, at når så man
ge enheder skal samarbejde 
om en fælles opgave, vil det 
på nogle områder komme til 
at virke noget bureaukratisk. 
Det er altså ikke som i den lille 
enhed derhjemme. 

På nogle tidspunkter skulle 
man vise den store tålmodig
hed, og på andre tidspunkter, 
skulle det gå stærkt. 

Hjemturen 

Hjemturen startede mandag 
den 7. august. 

Fortroppen, som også på 
hjemturen var den norske C-
130, lettede kl. 0500. De 20 F-
16 fly startede i tidsrummet 
0830-0930 og den danske C-
130 kl. 1030 - alle med kurs 
modWright Patterson Air For
ce Base i Ohio. 

Den del af personellet, som 
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skulle rejse civilt, startede fra 
Nellis kl. 1800. Flyvetiden i en 
C-130 fra Nellis til Wright Pat
terson, hvor vi overnattede, 
tog 5 timer. Her måtte to mand 
arbejde hele aftenen med at 
skifte køleturbine på et norsk 
fly. 

PåWright Patterson opstod 
der problemer med den nor
ske C-130. Det betød, at den 
blev fem-seks timer forsinket. 
Flyet skulle videre mod Goose 
Bay for mellemlanding for 
endelig at lande og overnatte 
på Keflavik på Island. 

Ved afsendelse af de 20 fly 
opstod der problemer med et 
af de hollandske fly. Det blev 
nødvendigt at få fremskaffet 
reservedele til det hollandske 
fly fra en nærliggende F-16 
base, som hed Springfield. 
Det tog alt sammen tid, så i 
stedet for at forlade Wright 
Patterson midt om formidda
gen kom vi først afsted kl. 
1630. 

Flyveturen til Goose Bay 
tog 4 timer og 45 minutter. Da 
vi samtidig skulle stille lidt på 
urene, var det meget sent vi 
ankom til Goose Bay, hvor vi 
overnattede. 

Via Grønland 

Næste dag skulle der flyves 
til Europa med en teknisk mel
lemlanding på Island, hvor 
den norske C-130 ventede på 
flyene. 

Det viste sig, at der var dår
lig vejr over det nordatlantiske 
område, hvilket betød at af
gangen blev udsat, og vi kun
ne forvente at skulle mel
lemlande i Søndre Strømfjord 
på Grønland i stedet for Is
land. 

I mellemtiden var den nor
ske C-130 blevet sendt videre 
til Skotland, hvis flyene skulle 

Det fly, vi måtte efterlade ~ Sdr. Strømfjord (E-008). 

lande der på vej til Europa. 
Da vi ingen havde til at tage 
mod de 20 F-16 fly på 
Grønland, valgte man at tage 
syv klarmeldere i den danske 
Gulfstream 111, som stod på 
Goose Bay, og flyve dem til 
Grønland. Den var der for at 
følge flyene over de kolde 
nordatlantiske områder. 

De resterende klarmeldere 
måtte klare de 20 fly, som man 
fik sendt afsted sidst på for
middagen. Den danske C-
130 fløj så bagefter på en tur, 
som varede 3 timer og 15 
minutter. 

Da vi kom til Søndre Strøm
fjord, havde de syv klarmeld
ere allerede klargjort flyene. 

Da de danske og norske 
fly skulle afsted på det sidste 
hop, fik vi problemer med et 
af de danske fly. Det var svigt 
i en brændstofpumpe. Det 
blev besluttet at efterlade flyet 
samt en makker til det på 
Grønland og senere tage op 
for at reparere det, da vi ikke 
havde en sådan brændstof
pumpe med. 

Sent på aftenen onsdag 
lettede vi med kurs mod Skryd
strup, et trip, der tog 6 timer 
og 5 minutter. 

Vi landede den 10. august 
kl. 0500. 

Lærdom 
Efter hjemkomsten kan man 
sætte sig ned og fundere over, 
hvad det er, man har været 
igennem under en sådan stor 
øvelse. 

Der er ingen tvivl om, at pi
loterne har været udsat for så 
mange prøvelser og har fløjet 
så tæt på det realistiske, som 
det er muligt at opnå i freds
tid. Alle piloterne har virkelig 
rost en øvelse af denne kali
ber. 

For den resterende dels 
vedkommende ligger vores 
lærdom i at kunne samarbejde 
i større enheder, end vi er vant 
til og under usædvanlige klima
tiske forhold. Det kræver en 
masse af den enkelte både at 
kunne være den selvstændige, 
men også at kunne omgås og 
samarbejde med andre, hvor 
bl.a. sproget kan være et prob
lem - der var en del belgiere, 
som kun kunne tale fransk. 

Ved siden af øvelsen har 
det naturligvis været en stor 
oplevelse at være i USA, hvor 
vi da også har været turister. 

En af kollegaerne fra Skryd
strup arrangerede i samarbej
de med Nellis Air Force Base 
en weekendtur til Los Ange
les, hvor vi besøgte Disney
land og Universal Studios. 

Nordmændene arrange
rede en tilsvarende tur til San 
Diego, hvor vi besøgte Sea 
World samt tog et lille smut til 
Mexico. Grand Canyon blev 
naturligvis også besøgt på en 
weekendtur. 

Las Vegas var i sig selv en 
oplevelse med alle de store 
hoteller med de store kasino
er, hvor der var muligheder for 
at overvære shows i mange 
forskellige udgaver med ver
denskendte kunstnere. 

Udbyttet af en sådan øvel
se kommer først til udtryk på 
den næste tur. Her får man 
nemlig mulighed for at få af
prøvet de ændringer, der er 
foreslået efter denne øvelse. 

Ændringer, der skal være 
enighed om de samarbejden
de lande imellem, og her kan 
de forskellige kulturer og ind
stillinger til forløbet af en så
dan øvelse godt komme i kon
flikt med hinanden. 

Og det er naturligvis kun
sten i det fælles samarbejde 
at få dette til at fungere. Alter
nativet er, at det enkelte land 
klarer sig selv. • 

Danske og norske F-16 under 
mellemlandingen i Sdr. Strøm
fjord. 



11Når man flyver som vi gør, har man 
ofte mareridt om rust i maskineriet .. . 0 

Fuld damp på showsæsonen. Weekend efter weekend belastes fly og motor til det yderste. 
Men omhyggelige eftersyn, daglige checks, god olie og grundig opvarmning gør, at 
endnu en sæson overstås uden de store tekniske problemer. Men så bliver der pludselig 
stille. Helt stille, koldt og fugtigt ... 

"Som alle andre flyejere går vi også med onde drømme om ubehagelige økonomiske over
raskelser. Det er i forvejen dyrt at holde et fly. Driften, de faste omkostninger og opsparin
gen til overhaul kan i sig selv lukke luften ud af de fleste budgetter. Og hvis en uforudset 
større motorreparation pludselig melder sig, og den onde drøm bliver virkelig, så kniber 
det for alvor.n 
Mange undres over, hvorfor næsten ingen motorer kører til TEO-limit uden, at der er ud
ført større "næsten overhauln motorreparationer. 
Men motorer er bygget til at køre, og næst efter de barske koldstarter er stilstand det vær
ste, man kan udsætte motoren for. Fugt og kondens kombineret med afgivne salte og 
forbrændingsrester giver en meget kraftig stimulering til korrosion af motorens dyre, 
ædle dele. 
Dette problem har Shell's ingeniører gennem mange år forsket i. Forskningen 

har resulteret i en ny olie, baseret på den berømmede 
Multigrade AntiWear 15W-50, der nu yderligere 
har fået en anti-korrosions-egenskab. Resultatet 
er Shell's hidtil bedste olie - kaldet ADVANCED 
FORMULA Multigrade 15W-50. Det er en olie, 
der er optimal for flyejere, som flyver uregel
mæssigt - ikke bare om vinteren. 

Søren Dolrilil og Jan Maxen. 
Oprianinga- og konltummce. 
piloter i "Eagle• ol Denmarlt". 

NB! AeroShell er blandbar med alle andre olietyper, 
såvel multi- som singlegrade olier. Der kan derfor, 
hvis nodvencligt, efterfyldes med anden olie uden problemer. 

r-----------------------------------------------------------------------------
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* Er du interesseret i mere information, så ring til Shell Aviation Service på 
tlf. 33 37 22 86, eller send kuponen ind. 

I l Navn: ________ Adresse: ___________ _ 

Postnr./by: ____________________ _ 

Indsendes til Shell Aviation Service, Kampmannsgade 2, 1780 København V. 

ToLycoming 
ltnutaltaler dyppet 

i hhY. aomw 20W-50 
olie og AemShell ADVANCED 

FORMULA ISW-50. 
Herefter placeret i tågekammer 

(UlO" luftfugtighed • 100• F) i en uge.• 

-------·-, 



FLYV prøver HOAC 
DV20 Katana 

·-

·-1G. 

Tekst og foto: Knud Larsen 

TRY ME står der på den. Og 
det er der mange, der har be
nyttet sig af i den tid OY-JAK 
har opholdt sig hos Center Air 
i Københavns Lufthavn Ros
kilde. Også Deres udsendte 
fik mulighed for en prøvetur 
med direktør Bodil Frost som 
instruktør. 

Katana DV 20 virker straks 
tiltrækkende med sit aerody
namisk flotte design med høj 
hale og et lille knæk yderst på 
vingerne. Flyet er tosædet og 
bygget udelukkende af com
positmaterialer. Familieskabet 
med Super Dimona motor
svæveflyet ses let, selvom 
spændvidden er formindsket 
med ca 6 meter og halehjulet 
er ændret til næsehjul. Et 

glidetal på 14 er langt bedre 
end de fleste andre motorfly." 

Ny motor 

Motoren tilkæmper sig normal 
ikke den store interesse i 
forbindelse med nye fly, idet 
de som regel anvender vari
anter af gammelkendte Lyco
ming eller Continental boxer
motorer. Men ikke i Katanaen. 
Den østrigske fabrik bruger en 
motor fremstillet af lands
mænd, nemlig Bombardier 
Rotax 912. Den er en firecy
lindret, firetakts boxermotor 
med vandkølede cylinder 
topstykker, mens selve cylin
drene er luftkølede. 

Slagvolumet er 1200 ccm 

• 

med en ydelse på 80 hk ved 
5800 omdrejninger. Propellen 
drives gennem en integreret 
tandhjulsudveksling. Udveks
lingstorholdet er 1: 2,2727, 
der giver 2300 propelomdrej
ninger ved 5300 motorom
drejninger. 

Motoren er konstrueret til at 
benytte automobilbenzin ok
tan 95 blyfri eller AVGAS 
1 00LL. En rød mærkat ved 
tankstudsen fortæller, at 100 
LL skal benyttes, når flyet 
anvendes erhvervsmæssigt i 
Danmark. 

Man kigger efter det sæd
vanlige røde håndtag til ju
stering af blandingsforholdet 
- men forgæves. Det findes 
nemlig ikke. Motorens karbu-

Flot profil med lav luftmodstand. 

ratorer er selvjusterende. Til 
gengæld er der en choker til 
starthjælp som på biler. 

Også på propelsiden er 
der nyt, idet den tobladede 
propel er med stilbare blade. 
Indstillingen foregår hydrau
lisk med olie fra motoren og 
omdrejningstallet bestemmes 
med et håndtag i midterkon
sollen. 

Under den obligatoriske 
eksterne inspektion af flyet 
bemærkes især det kendte 
problem på fly med T-hale: · 
Det er umuligt at kontrollere 
højderorsvirkningen ved at 
bevæge roret. Ligeledes er 
det umuligt (til vinter) at skrabe 
is og sne af det. Der findes 
kun en rigtig løsning - hent en 
stige, men desværre bliver 
svaret nok ofte, at det er nok i 
orden. 

Ombord 

Canopyet er støbt i et stykke 
gennemsigtigt plexiglas. Det 
kan åbnes bagover til næsten 
lodret og giver god plads til 
indstigning, der kan foregå fra 
begge sider ved hjælp af et 
lille trin. 

TRY ME - en opfordring, der 
skal prøves. 
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Når man først er på plads i 
sæderne, der er uden indstil
lingsmuligheder, har man et 
fint overblik over instrumenter 
og håndtag. Pedalernes af
stand fra sædet kan justeres 
ved at trække i et lille håndtag 
ved sædeforkanten. Arrange
mentet fungerer udmærket, 
og som tiden gik, viste det sig, 
at man også sad udmærket i 
sæderne trods de manglende 
justeringsmuligheder. 

Katanaen er udstyret med 
en fint fungerende styrepind 
i stedet for det sædvanlige rat. 
En anden fin ting er 4-punkts 
sikkerhedsselerne, der er den 
eneste rigtige form for sikker
hedsseler - alle andre er kun 
nødløsninger. 

Alle flyveinstrumenter er 
anbragt i panelet i venstre side 
- præcist som de skal sidde. 
Perfekt. I midterkonsollen fin
des øverst de nødvendige 
kontakter til batteri, el-brænd
stofpumpe mv. Herunderfind
esGARMIN 100GPS, Bendix/ 
King KX125 NAV/COM-radio 
og Bendix/King KT76 trans
ponder. Der er ikke plads til 
mere, men har man brug for 
det? Da flyet kun er godkendt 
til dag-VFR, må svaret være 
nej. 

I det højre panel sidder alle 
motorinstrumenterne, herun
der også termometret til vand
køleren, måler til indsugnings
trykket og olietemperaturmå
leren. 

Ny højderorstrlm udbedes 

Man finder sig hurtigt til rette i 
flyet. Alle håndtag, kontakter 

Antenner til COMINA V-udstyr 
er indstøbt i haleplanet. 

og knapper er inden for ræk
kevidde. I en konsol, "der de
ler kabinen på langs, sidder 
håndtag til karburatorforvar
me, propelhåndtag og gas
håndtag. Mellem sæderne 
sidder højderorstrimmet. Be
tjeningen foregår ved at løfte 
en lille undseelig knap op og 
føre den frem eller tilbage af
hængig af trimretningen. Den 
kan kun gå på plads, hvis man 
rammer de borede huller i et 
metalbånd under knappen. 
Placeringen mellem sæderne 
er udmærket, men udform
ningen er unødig besværlig. 

I landingsrunden har man 
hånden på gashåndtaget næ
sten hele tiden, og det passer 
præcis således, at underar
men ubehageligvis kommertil 
at hvile på den lille trimknap. 
Her er noget for fabrikken at 
kigge på til næste version. Ud
formningen skal være som Pi
per PA-28-modellernes trim
hjul mellem forsæderne, blot 
skal hjulet i Katanaen være lidt 
bredere, så man kan hvile un
derarmen på det. 

Bag sæderne findes ba
gagerum/hattehylde, der må 
rumme max. 20 kg. Et net sør
ger at tingene forbliver på 
plads. Under bagagerummet 
ligger brændstoftanken, der 
kan rumme 77 brugelige liter. 
Det rækker til ca 5 timers flyv
ning. 

I luften 

Flapkontakten har tre stillin
ger. Start= 15 grader, landing 
= 40 grader og flaps oppe. 

Checklisten er gennemgå
et og vi har valgt 15 grader 
flaps, propellen roterer med 
2550 omdrejninger. Accellera
tionen føles kvik. Der skal gi
ves en del højre sideror for at 
holde retningen ned ad ba
nen. Næsehjulet løftes ved 51 
kts og straks efter flyver Kata
naen, omdrejningstallet redu
ceres til 2400, flaps tages op 
og farten trimmes til 65 kts, 
som er bedste stigefart. 

Katanaen vejer ved fuld
vægt 730 kg, hvilket er det 
samme som en Cessna 150, 
men den har 20 hk mindre til 
arbejdet. Det er dog næsten 

Flyveinstrumenter i venstre side, motorinstrumenter i højre. 
Nederst i billedkanten ses den lille knap til trimmet. 

lykkedes at kompensere for 
dette ved hjælp af den stilbare 
propel. Stigehastigheden er 
omkring 600 ft/min. 

I 1500 ft flader vi ud og fly
ver nordpå, medens vi prøver 
drej med forskellig kræng
ning. Krængeror og højderør 
er forbundet til pinden via 
stødstænger. Det giver en god 
føling med flyet og gør det 
nemt at styre. Sideroret er for
bundet til pedalerne med kab
ler og føles tungere. 

Under ligeudflyvning er der 
ingen tegn på de manglende 
20 hk, tværtimod. Meget hur
tigt stiger farten til 11 0-115 kts 
takket være den glatte over
flade og aerodynamiske de
sign. Max hastighed er om
kring 120 kts. 

Udsynet fremad og til si
derne er intet ringere end 
fremragende. Kun spritkom
passet sidder øverst i cano
pyet, men uden for synsfeltet. 
Det store glasareal gør imid
lertid også, at du er frit udsat 
for solens stråler, så en kasket 

og et par solbriller bør nok væ
re fast kabineudstyr. Lydni
veauet er behagelig lavt, men 
hovedtelefoner og intercom er 
at foretrække. 

Vi stiger til 2200 ft for at prø
ve hvordan det føles at stalle 
med Katanaen. Bodil Frost 
siger, at jeg nok bliver skuffet. 
Det viser sig nemlig, at den 
faktisk ikke rigtig vil stalle, men 
blot taber næsen lidt og retter 
op igen, når trykket på pinden 
mindskes. Dette sker omkring 
43 kts. 

Landingen 

Roskildes bane 11 er rullet ud 
for os. Vi kommer ind på en 
venstre base. Jeg holder lidt 
til højre for at skaffe bedre af
stand til tærsklen, da vi stadig 
er i ca 1 000 ft. Det behøver 
du ikke, siger Bodil Frost, vi 
kan sagtens komme ned. Da 
vi drejer på finalen, er vi stadig 
for højt oppe, men sætning af 
flaps til landing (40 grader), 
bringer os hurtigt ind· på den 

--· ... 
~ 



I det store luftindtag under propellen sidder væskekøleren. 

rette glidevinkel. Landingen 
bliver acceptabel." 

Du skal lande på center
linjen, siger Bodil, det er det 
den er der til. 

Ves, ma'am. 
I landingsrunden accelle

rerer flyet hurtigt på med
vindbenet, og er man for læn
ge om at få reduceret farten 
bliver medvindbenet for langt. 
Så det gælder om at få redu
ceret til 70 kts og sat 15 grader 
flaps. Finalen flyves med 60 kts 
og forholdsvis sent sættes 
landingsflaps 40 grader. Sel
ve landingen er ukompliceret 
og der er siderorsvirkning selv 
ved lav hastighed. Maximal 
sidevindskomponent er 15 kts. 

Tryme 
Katanaen, der er fremstillet på 
den østrigske fabrik HOAC i 
Wiener Neustadt, er kommet 
til Danmark gennem den dan
ske importør, Air Alpha i Oden
se Lufthavn. 

Herfortæller Bjarne Jorsal, 
at begrebet TRY ME er et fa
brikskoncept, hvor man lejer 
flyet 1 måned (min. 35 flyveti
mer) til 70 D-mark pr. time. Det
te inkluderer fly, forsikring og 
vedligeholdelse. Det eneste 
man selv skal betale derudover 
er benzin og landingsafgifter. 

Der er flere andre måder 
at komme ud at flyve på bl.a. 
kan man også langtidslease 
(min 1 år) flyet til en fast må
nedlig pris. Importøren ertilrå
dighed med flere oplysninger. 

14 

"De fleste flymotorer har 
en tid mellem hovedeftersyn 
på omkring 2000 timer. Ro
tax-motoren må kun gå 1200 
timer, før den skal til over
haling på et værksted, men 
prisen er til gengæld også un
der det halve. 

Katanaen er en velflyven
de frisk nyhed med et flot de
sign, der får en til at kigge en 
ekstra gang. Kun tiden kan 
vise, hvorledes driftøkono
mien kommer til at udvikle sig. 
Umiddelbart ser den ud til at 
være et godt tilbud til flyve
skolerne, der også kan glæde 
sig over Katanaens støjsvage 
adfærd. • 

HOAC DV20 Katana 

Motor Rotax 912 A3 80 hk 
v/5800 omdr. svarende 
til 2550 propelomdr. 
Spændvidde ....... 10,84 m 
Længde ...... .. ......... 7,28 m 
Bredde .................. 1,76 m 
Max. startvægt ...... 730 kg 
Brænstofkapacitet 
(brugeligt) ... .......... 77 liter 
Brændstofforbrug pr. 
time .......... .. ..... ca 15 liter 
Bedste stigehastig-
hed ....................... 4,0 m/s 
Landingsdistance 
over 50 ft ................ 454 m 
Landingsafløb ........ 228 m 
Støj data .......... 63,6 dB(A) 
Pris indreg. i DK: 
710 - 750.000 kr. 

afhængig af udstyr. 

Slingsby T.21 B 
Tekst og foto: Niels Ebbe Gjørup 

Slingsby Type 21 B er et nyt 
navn i dansk svæveflyvning, 
selvom den daterer sig tilbage 
til 1944. 

T.21 B er tosædet med sæd
erne placeret side om side i 
et åbent cockpit med to små 
vindskærme, hvilket i nogen 
grad leder tanken hen på Ba
by, omend denne i enhver hen
seende er noget mindre. 

Typen udgjorde i en årræk
ke grundstammen i britisk 
svæveflyveskoling. I alt er der 
bygget 221 eksemplarer, 
hvoraf de 73 i en militær ver
sion, betegnet Sedbergh TX 
Mk. 1, og leveret til Royal Air 
Force Air Training Corps. Her 
blev typen anvendt til skoling 
af de såkaldte Air Cadets, 
indtil den blev udfaset i midten 
af firserne og de tilbagevæ
rende eksemplarer solgt på 
auktioner. 

OY-XSL (byggeår 1950) 
har oprindelig fløjet l'T)eå·den 
militære registrering WB985, 
formentlig fra den walisiske 
flyveplads Saint Athan. I 1986 
blev flyet svensk registreret 
som SE-SMA og fløj fra Ålle
berg, indtil et landingshavari i 
juni 1993 gjorde det ukamp-

dygtigt efter bare 21.903 star
ter og 4.105 timer totalt. 

Og da flyet stadig var i god 
stand, trods skaderne, var der 
nogle danskere, der snart fik 
overbevist svenskeren Rolf Al
gotson om, at flyet havde for
tjent en bedre skæbne end at 
blive anvendt som reseNede
le. En handel kom i stand, og 
i dag ejes flyet af et syndikat 
bestående af Ove B. Hillers
borg, Lars Jensen, Birgit Kir
kegaard og Niels Ebbe Gjø
rup. 

Ved en koncentreret ind
sats fra Oves side er skaderne 
blevet repareret, og den 23. 
september var flyet atter i luf
ten fra Skinderholm med Ove 
B. Hillersborg og Lars Jensen 
ombo~. • 

Slingsby T. 21 B 
Spændvidde ..... 16,46 m 
Længde ............... 8,16 m 
Vingeareal .... ..... . 24,2 m2 

Sideforhold .. ..... ....... 11,2 
Tornvægt ............. 272 kg 
Fuldvægt ............. 476 kg 
Glidetal ....................... 21 

I T.21B sidder man ved siden af hinanden. 

DEC. 95 
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Vi søger folk til uddannelse som linieofficerer i søværnet og flyvevåbnet. 
Men der er også spændende muligheden i hæren og hjemmeværnet. 
Vi kan love dig to ting: Det bliver hårdt - og uma
gen værd - forsvarets lederuddannelser stiller store 
krav til alle dine evner. I den kommende tid har vi 
særligt brug for emner til nogle af de teknisk 
prægede uddannelser i søværnet og flyvevåbnet 

Søværnet: Operativ linie/ skibsførereksamen. 
Teknisk linie/ maskinmester
eksamen med videregående elektro
nikuddannelse. 

Flyvevåbnet: Taktisk kontrolofficer /Luftværns
operativ gren (bl.a. HAWK raket
batterier). 
Kontrol- og varslingsofficerer/ 
edb-styret radarovervågning m.v. 
Teknisk officer/forsyning, drift og 
vedligeholdelse af højteknologisk 
udstyr m.v. 
Stationsoperativ officer/ 
stationsforsvar og uddan
nelse af bl.a. værnepligtige. 

og ikke teknokrater, vi uddanner - vi har brug for 
helstøbte mennesker, der kan motivere og inspi
rere andre. 

Hæren og hjemmeværnet har også en række 
spændende uddannelsestilbud, hvor du både vil få 
med avanceret teknologi og mange mennesker at 
gøre. Vil du vide mere om disse muligheder, kon
takt da venligst FVR. 

I første omgang skal du bruge 4-6 år 
Alt efter værn varer officeruddannelsen fra 4 til 
6 år. Og det er kun begyndelsen, videreuddan
nelse er som bekendt en del af forsvarets leder
udvikling. 

Vi stiller store krav 
Studentereksamen, HH, HF eller HTX med gode 

kundskaber i dansk, engelsk og matematik, 
eller tilsvarende eksamen, er mindstekravet 

Få mere at vide om dine muligheder: 
Ring eller skriv til FVR efter brochurer og 
et ansøgningsskema. Selv om disse uddannelser handler meget 

om avanceret teknologi, så er det ledere, FYR Telefon: 44 68 21 22 
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Endnu en udenrigsrute 
fra Billund 
Nu flyver Maersk Air også til Paris 

Af Hans Kofoed 

Hvis du har en aften tilovers i Billund, så skulle 
du ved halvnitiden gå ind i lufthavnsterminalen 
og op i udsigtsområdet på I. sal over indenrigs
afsnittet. Her har du en fin udsigt ud over den 
næsten øde torplads. 

Men pludselig kommer det ene fly efter det 
andet rullende ind. Snart er forpladsen fyldt op, 
og flyene er (næsten) allesammen blå, Boeing 
737 eller Fokker 50. 
Det er aftenflyene på Maersk Air's udenrigsruter, 

der vender hjem. 

Fandt et smuthul 

Det begyndte så småt den 29. 
november 1984, da Maersk Air 
åbnede sin første udenrigs
rute, fra Billund til London. 

Selve London kunne sel
skabet dog ikke få lov til at be
flyve, men man havde fundet 
et smuthul og benyttede luft
havnen i Southend, en for
holdsvis lille by vedThemsens 
munding. 

Selvom der var togforbin
delse direkte fra lufthavnen 
ind til Liverpool Street Station 
i London, var transfer til andre 
luftruter ud af Lomdon meget 
tidkrævende, i realiteten umu
lig. 

Det var altså en decideret 
rute for besøgende til Lon
don.men markedsføringen af 
ruten var vanskelig, for i tidta
beller og reservationssystemer 
måtte der ikke stå, at ruten gik 
til London. Der stod Southend, 
og det var der ikke mange, der 
vidste hvor var. 

Men sådan var vilkårene 
for blot 1 O år siden. SAS havde 
monopol på lufttrafikken ud af 
Danmark og vogtede forståe
ligt nok på det. 

Liberalisering 

Efterhånden begyndte libera
liseringen dog så småt at gø re 
sig gældende. Det gav sig 
således udtryk i, at Maersk fra 
den 3. december 1990 fik lov 
til at lade ruten fra Billund gå 
til en rigtig London-lufthavn, 
nemlig Gatwick, hvorfra der er 
udgår et stort rutenet -og som 
forresten også har direkte 
togforbindelse til London. 

Inden da havde Maersk Air 
åbnet udenrigsrute nr. 2 fra 
Billund. Den 4. januar 1990 var 
der premiereflyvning på en 
rute til den norske olieby Sta
vanger, men den udviklede 
sig ikke som ventet og blev 
lukket igen allerede den 27. 
oktober 1990. 

Trængsel på forpladsen i Billund. Foto: Søren Wesseltoft. 

Men to dage senere åbne
de Maersk to nye ruter ud af 
Billund, til Amsterdam og Bru
xelles, og den 5. begyndte 
man at flyve til Stockholm. 

Næste udenrigsrute kom 
den 19. april 1993; den gik til 
Frankfurt, og i år har Maersk 
åbnet to udenrigsruter fra 
Billund, den 16. oktober til 
Paris og den 29. til Odense{!) 

Nej, det er ikke en skrive
fejl. Lokale passagerer med
tages ikke på ruten Billund
Odense, der er en renlivet 
føderute til Maersk Air's uden
rigsruter. Derfor er den blevet 
anerkendt som en interna
tional rute - og så er billetterne 
ikke momsbelagt! 

Slots-problemer 

Liberaliseringen af lufttrafik
ken gælder kun i EU. Udenfor 
unionen har SAS stadig mono
pol. 

- Vi glæder os til, at det bli
ver ophævet, sagde Maersk 
Air's bestyrelsesformand 
Troels Di Iling ved åbningen af 
Paris-ruten, uden at han dog 
kom ind på hvortil Maersk så 
vil flyve. 

Tidligere var det store pro
blem at få myndighedernes til
ladelse til at oprette en rute. 
Man beskyttede de nationale 
selskaber. Det må man ikke 
mere indenfor EU, men nu be
virker trængslen i det europæ
iske luftrum, at der er kommet 
et andet problem, at få tildelt 
en slot, et tidspunkt, hvor man 
må ankomme til lufthavnen og 
forlade den igen. 

Direktør Bjarne Hansen for
tæller, at da Maersk Air ville åb
ne en rute til Frankfurt, sagde 
lufthavnsledelsen, at Maersk 
skulle da være meget vel-

kommen i Frankfurt-bare flyet 
kom inden kl. 6. 

Det ville betyde afgang fra 
Billund ved firetiden - om 
morgenen! 

Men det var åbenbart et 
udspil. Inden ruten kom i gang, 
lykkedes det Maersks for
handlere at opnå mere akcep
table tidspunkter. 

Flere forbindelser 

Der kommer ikke blot nye de
stinationer, men også flere for
bindelser til de eksisterende. 

Den 29. oktober kom der 
en aftenforbindelse til Amster
dam alle dage undtagen lør
dag, således at der nu er tre 
daglige forbindelser, alle med 
Fokker 50, men næste år bli
ver det med Boeing 737. 

KLM flyver også mellem 
Amsterdam og Billund {med 
Saab 340), men helt uafhæn
gigt af Maersk. 

Derimod er ruten Billund
Bruxelles et joint venture mel
lem Maersk og Sabena. De 
deler indtægter og udgifter, 
men det er dog Maersk, der 
stiller fly (Fokker 50) til de tre 
daglige forbindelser. 

Fra og med den 30. okto
ber udvides ruten til Stock
holm-Arlanda med en morgen
afgang mandag til fredag med 
Fokker 50, og med udgangen 
af oktober indsættes Boeing 
737 på Frankfurt-ruten. 

Den har i sommer været be
fløjet med BAC One-Eleven fra 
det engelske datterselskab 
Maersk Air Ltd., der lånte en 
Fokker 50 af det danske mo
derselskab til indsættelse på 
sin rute til Stuttgart, hvor man 
på grund af banerenovation ik
ke kunne anvende One-Ele
ven. 



Paris-ruten 
Paris-ruten er den tørste 
Maersk Air udenrigsrute, der 
starter med jet. Premiereflyet 
var en Boeing 737-300 (OY
MAO), men der flyves nu med 
den lidt mindre -500. 

Kabinen er opdelt i busi
ness og economy class, med 
mere benplads på førstnævn
te, men der er samme albue
plads, idet der er 3 + 3 sæder 
ved siden af hinanden i hele 
kabinens længde. 

Til april indsættes en udga
ve af Boeing 737, hvor der på 
business class kun er 3 + 2 
sæder og derfor væsentlig 
større komfort. Denne udgave 
tager ialt 109 passagerer. 

Foreløbig er der kun en 
enkelt dobbelttur på Paris
ruten. Flyet afgår fra Billund 
kl. 1625 og er ti lbage kl. 2030. 

- VI har valgt at lægge ud 
med aftenafgangen, siger di
striktschef Djohn Andersen. 
Når folk er færdige med et 
møde, vil de ikke vente til 
næste morgen med at rejse 
hjem - det skal være nu! 

PÅ den anden side vil folk, 
der rejser ud, godt tage af sted 
dagen i forvejen, så de kan 
være friske og veloplagte, når 
de skal til møde. Derfor har af
tenafgangen det største kun
depotentlale, men der kom
mer også en morgenafgang, 
måske allerede tll sommer. 

Og Paris-ruten fik en god 
start. Allerede inden den åb
nede, var der solgt 48% af sæ
derne på den første uges af
gange, hvor man ikke rigtig 
havde nogen hjemrejsetrafik 
af betydning. Det var dog Ikke 
udelukkende forretningsrej
sende - et par grupperejser 
bidrog tll det pæne resultat. 

- Jeg vll dog gerne se sta
tistikken for vor ruter til Amster
dam, før jeg bedømmer Paris
ruten, siger direktør Bjarne 
Hansen. Det er helt sikkert, at 
den vil tage trafik fra Amster
dam-ruten - vi ved, at mange 
er fløjet tll Amsterdam og der
fra til Paris. 

35% af Maersk Alr's uden
rigspassagerer flyver videre til 
eller kommer fra andre desti
nationer. For Amsterdam-ru
tens vedkommende endda 
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60%, men fra Amsterdam er 
det også muligt at nå 350 de
stinationer over hele verden 
med kun et flyskift - og så tæl
ler man kun de lufthavne med, 
hvor ventetiden er under tre 
timer. 

250.000 passagerer 

Med ruten til Odense har Ma
ersk nu syv internationale ruter 
ud af Billund, og man venter i 
år at nå op på 250.000 passa
gerer. 

Selskabet er helt klart den 
største bruger af Billund Luft
havn og er- efter selve lufthav
nen - også den største ar
bejdsgiver med ca. 100 an
satte. 

Der er ca. 30 på kontorerne 
og en halv snes mekanikere. 
Resten er cabin attendants, 
hvorimod piloterne fortsat har 
base i København. 

Det er dog formentlig kun 
et spørgsmål om tid, før Ma
ersk Air også etablerer en pi
lotbase i BIiiund. Det vil være 
en fordel for båd selskabet og 
for de ansatte, hvoraf mange 
allerede bor I området, nogle 
fra dengang de fløj for Maersk 
Commuter I Esbjerg. 

Der skal forment lig også 
ansættes flere mekanikere -
der er næsten konstant udsta
tioneret folk i BIiiund fra den 
tekniske base I Københavns 
Lufthavn Kastrup. 

Og bliver trafikken ved med 
at vokse, kommer Maersk nok 
Ikke uden om at måtte skaffe 
sig hangarplads I Billund. • 

Ny terminal i Billund 
Selvom terminalen i Billund 
lufthavn er blevet udvidet ad
skillige gange, senest i 1994, 
er den for lille. Det er især ind
checkningspulte, der mang
ler, men der kan ikke skaffes 
plads til flere i den nuværende 
bygning, og det er ikke muligt 
at udvide den yderligere. 

Hertil kommer, at selve 
konceptet er forældet. I en stor 
international lufthavn lader man 
i dag ikke passagererne spad
sere hen overforpladsen til og 
fra flyene, men har overdæk
kede gangbroer. 

I lufthavnens ledelse er der 
da heller ingen tvivl om, at Bil
lund snart skal have en ny ter
minal - spørgsmålet er kun om 
hvornår. 

Det kan der snart ventes en 
afklaring på. Bestyrelsen vil i 
nær fremtid, muligvis allerede 
inden Jul, indkalde de "an
delshavende forsamlinger", 
dvs Vejle amtsråd og kommu
nalbestyrelserne i de kommu
ner, der sammen med Vejle 
amt ejer lufthavnen, til et orien
terende møde om den nye 
terminal. 

Hvor den skal placeres, er 
der ingen tvivl om. Det bliver 
på nordsiden af banen, om
trent lige overfor den nuværen
de terminal - lufthavnen råder 
allerede over den fornødne 
jord. 

Byggeriet, der nok kommer 
tll at koste henved 800 mio. 
kr, skal flnancleres ved lån. 
Det kan volde problemer med 
den nuværende ejerstruktur, 

og bl.a. af den grund er det 
muligt, at lufthavnen omdan
nes til et aktieselskab, sådan 
som lufthavnene i København 
allerede er det. 

At sætte årstal på bygge
riets påbegyndelse og afslut
ning vil på det tilgængelige 
grundlag være det rene gæt
teri. Det afhænger bl.a. af fi
nansieringen, ligesom der 
nok også skeles til hvordan 
det går med udbygningen af 
det østtyske vejet. 

Før år 2000 blive der dog 
næppe indvielsesfest i Bil
lund, og hvad der skal ske med 
den eksisterende terminal, er 
der ikke truffet beslutning om 
endnu. Det er muligt, at den 
bliver solgt t i l anden an
vendelse, fx industri, men der 
er også overvejelser I gang om 
at ombygge den til lufthavnens 
eget brug, fx til fragtterminal -
ikke blot passagertallet, men 
også fragtmængden er i god 
stigning i Billund. 

Planerne om at indlemme 
Flyvestation Vandel i lufthav
nen og bruge den som paral
lelbane er der ingen, der an
ser for realistiske - der er sim
pelt hen for langt mellem de 
to pladser. 

Desuden bliver der ikke 
brug for en ekstra bane før I 
2015, mener en repræsentant 
for en af de store brugere af 
lufthavnen. 

Derimod savner man me
get en rullebane, så selve ba
nen kan bruges til sit egentli
ge formål, start og landing. • 
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Hvorfor? 

For 50 år siden sprængte Royal Air Force 857 
tyske fly i Danmark foruden tonsvis af andet 
flyvemateriel. Her forklarer chefen for Flyve
våbnets Bibliotek om baggrunden for denne 
masseødelæggelse. 

Af Hans A. Schrøder 

Man har ofte hørt spørgsmå
let: Hvorfor smadrede eng
lænderne alle de tyske fly i 
Danmark i 1945? De kunne jo 
sagtens have dannet basis for 
genopbygningen af Hærens 
Flyvertropper og Marinens 
Flyvevæsen og dermed på lidt 
længere sigt for det nye Flyve
våbnet. 

De fleste har nok ment, at 
der alene var tale om simpel 
engelsk kræmmermentalitet. 
Hvis Danmark skulle have et 
flyvevåben, kunne vi købe det 
i England: hvor man netop ved 
krigens afslutning havde mas
ser af materiel tilovers. 

Det har også været nævnt, 
at den kendsgerning, at Born
holm blev befriet af russerne, 
betød, at alt tysk krigsmateriel 
i Danmark skulle destrueres 

for at undgå diskussioner om, 
hvis bytte det var. Den 
påstand holder imidlertid ikke, 
for det tyske krigsmateriel i 
Danmark blev destrueret efter 
nøjagtigt de samme direktiver 
som gjaldt for materiellet i Hol
land og Belgien, som russer
ne jo ikke nåede frem til. 

Engelsk rapport 

I England har Her Majesty's 
Stationary Office netop gen
optrykt en rapport, Dissolution 
of the Luftwaffe, som, skønt 
den naturligvis i høj grad be
skæftiger sig med situationen 
i Tyskland i 1945, også kaster 
lys over begivenhederne i 
Danmark. 

Hvis man skal vurdere bag
grunden for begivenhederne 

Luftwaffe efterlod 50 fly på Beldringe, heraf 15 Junkers Ju 188. 

for 50 år siden, er det nok vig
tigt indledningsvis at sætte sig 
ind i hvilke tanker og følelser, 
der optog de mennesker, der 
traf bestemmelser om, hvad 
der skulle ske, når tyskerne 
omsider overgav sig. Eller 
sagt på en anden måde: At 
feje det hele af med argumen
tet om britisk kræmmermen
talitet er nok for overfladisk. 

Allerede så tidligt som den 
17. september 1943 udarbej
dede The Combined Chiefs of 
Staff et direktiv om, hvorledes 
man skulle forholde sig til 
fjendtligt krigsmateriel, når . 
invasionen af Europa eogang 
blev en realitet. Hovedindhol
det var, at det materiel, som 
de lokale chefer selv kunne 
drage nytte af, kunne de 
beholde. Det, som de fik til
overs, skulle indberettes en 
gang om måneden, mens 
særligt efterretningsmæssigt 
interessant materiel skulle 
afleveres til tekniske undersø
gelser efter et særligt direktiv. 

Hvad skulle der gøres? 

Alle direktiver og senere in
strukser er imidlertid gennem
syret af de allierede regerin
gers klare beslutning om, at 
efter tyskernes endelige ne
derlag, må Tyskland aldrig 
igen kunne rejse sig som en 

I militær magt. Her må det erin
- dres, at de allierede følte sig 
~ dybt frustrerede over, at de, 
~ trods Tysklands nederlag i 

~ ~~~~~g..~~~~i..,;:~t::.,:;!Jllllll l 1918 og Versailles traktatens 
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mange bestemmelser, ikke 
havde været i stand til at hin
dre en massiv tysk genoprust
ning. 

I perioden april til septem
ber 1944 udarbejdede the Air 
Disarmament Planning Staff of 
the Allied Expeditionary Air 
Force en række papirer, her
under et om registrering og til
intetgørelse af Luftwaffe ma
teriel. 

Grundsynspunktet var, at 
materiel af efterretningsmæs
sig eller teknisk værdi skulle 
bringes til England, evt. i så 

·mange eksemplarer, at også 
USA og de britiske dominions 
kunne få nogle eksemplarer. 
Materiel, som kunne anven
des i den fortsatte krig mod 
Tyskland, kunne umiddelbart 
indgå i den lokale chefs be
holdninger. Alt andet materiel 
skulle tilintetgøres. 

Samtidig besluttede man, at 
kun Royal Air Force myndig
heder måtte overtage Luftwaf
fe enheder, der overgav sig. 
Her løb man imidlertid ind i det 
særlige forhold, at Luftwaffe rå
dede over et betydeligt antal 
luftværnsartillerienheder, og 
Royal Air Force måtte derfor 
bede om forstærkning af per
sonel fra the Royal Artillery. 

Luftwaffe personel, som 
man fandt var særligt interes
sant, skulle "fryses" ved deres 
enheder. Dette gjaldt bl.a. per
sonellet ved de kontrol- og 
varslingsenheder, som i juni 
1945 skulle deltage i den stort 
anlagte afprøvning af det 
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peller og en masse andet ma
teriel, hvor her blot skal næv
nes 6.538 flyinstrumenter, 
2.656 flyradioer, 2.691 ra
darset til fly, mere end 37 mil
lioner patroner og 8.995 tons 
bomber. 

Af Messerschmitt Me 410 var der 7 på Beldringe. 

Han forventede, at en så
dan konflikt kunne begynde i 
løbet af få måneder. Hvis re
sultatet blev, at russerne vandt, 
ville Tyskland med sikkerhed 
ende som en Sovjetrepublik. 
Hvis derimod Vestmagterne 
vandt, ville Tyskland kunne 
overleve som nation og i frem
ti den danne en bufferzone 
mellem Sovjetunionen ogVes
ten. 

37 af de fly, der blev fundet 
i Danmark, var så interes
sante, at de skulle flyves til 
nærmere undersøgelse i Eng
land. I vid udstrækning blev 
maskinerne fløjet at tyske 
piloter eskorteret af RAF ja
ge re. Endvidere blev 252 
overført til RAF stationer iTysk
land til brug for RAF. 

tyske radarsystem, Exercise 
Post Mortem. Det øvrige Luft
waffe personel skulle overfø
res til samlingslejre under the 
British Army, som ville sørge 
for den videre hjemsendelse. 

Ønskesedler 

Den britiske efterretningstje
neste fik nu til opgave at ud
arbejde lister over alle Luft
waffe enheder samt det ma
teriel, man kunne forvente at 
finde ved disse enheder. Des
uden skulle man udarbejde 
,,ønskesedler" over det mate
riel, som man ønskede til nær
mere undersøgelse. 

Det var naturligvis en van
skelig opgave, da man jo ikke 
med sikkerhed kunne vide, 
hvad man stødte på. Det skete 
da også, at materiel, der blev 
overført til England, straks 
efter blev gjort højt klassifice
ret, hvorefter man, uden at un
derrette om klassifikationen 
for ikke at skabe utidig inter
esse, pålagde enhederne ude 
i marken at destruere tilsva
rende udstyr. 

Samarbejdsvillige tyskere 

Tidligt om morgenen den 6. 
maj 1945 kørte fire Royal Air 
Force officerer med en Air 
Commodore som leder fra LO
neburg til Schleswig, hvor 
man opsøgte chefen for Luft
flotte Reich, generaloberst 
Stumpff, som havde komman
doen over alle Luftwaffe 
styrker i Schleswig-Holstein 
og Danmark. Han havde op
slået sit hovedkvarter i en 
granskov ved Mysunde cirka 
1 O kilometer østfor Schleswig. 
Efter at have afleveret sine 
.special orders" til generalen 
vendte man tilbage til Schles
wig, hvor man rykkede ind på 
Hotel Stadt Hamburg. 
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Støttet af personel fra Roy
al Air Force Regiment gik man 
nu i gang med at overtage 
kommandoen over alle Luft
waffe enheder i Schleswig-Hol
stein og Danmark. Her var det 
af uvurderlig betydning, at det 
tyske kommandosystem fort
sat fungerede og at de ledende 
tyske officerer var langt mere 
samarbejdsvillige, end eng
lænderne havde forventet. 

Det var derfor i Tysklands 
interesse, at England blev gjort 
så stærk som muligt, nu da 
krigen på vestfronten var slut. 

Englænderne tilføjer med 
dyb undren, at tilsvarende ud
talelser var blevet registreret 
fra andre fremtrædende tys
kere. 

1.146 fly 

Man gik nu i gang med at 
registrere alt Luftwaffe-ma
teriel i Danmark. Man fandt 
1.146 komplette fly, 603 fly
motorer, 2 jetmotorer, 153 pro-

I løbet af september 1945 
strømmede det ind med an
modninger fra regeringerne i 
Belgien, Holland, Danmark og 
Norge om at måtte overtage 
tysk materiel til museumsbrug 
og til militære og civile uddan
nelsesinstitutioner. Begrundel
serne var, at tyskerne i 1940 
havde fjernet meget værdifuldt 
materiel fra disse lande. 

Som et typisk eksempel 
rapporterer englænderne, at 
chefen for den tyske signal
tjeneste, herunder kontrol- og 
varslingssystemet, general
major Alfred Boner, den 9. maj 
uden tøven afleverede samt
lige kodebøger, koder og kryp
tografiske maskiner til eng
lænderne. Han benyttede sam
tidig lejligheden til at forklare, 
hvorfor han var så ivrig efter 
at overdrage Luftwaffes mest 
hemmelige papirer til englæn
derne. Hans argument var, at 
før eller senere ville englæn
derne være nødt til at bekæm
pe russerne, som ellers ville 
brede sig over hele Europa. 

De syv Dornier Do 217, der befandt sig i Danmark, var alle på 
Beldringe. 

~- .i .. ,-1per 
Air Alpha er fra I . december 1995 blevet Piper's 

distributør/Service Center i henholdsvis Danmark, Island, 
Grønland og på Færøerne. 

Det glæder os selvfølgelig meget og vi ser frem til, 
at kunne være vore kunder behjælpelige med 
køb af nye Piper fly, køb af Piper reservedele 

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

hensyn til kvalitet og hurtighed. 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

Piper Garanti: 

-#AIR ALPHA A,Æ 
Odense Lufthavn 
5270 Odense N 
Tlf. 65 95 54 54 
Fax 65 95 54 76 

Alle nye 1996 P1pe1 fly bliver leve, et med en udvidet to ars "Spinner to Tai!" garanti, som gives af henholdsvis PIPER. 
Text1 or1 Lyco1111ng. Teledyne Com111e11tal Hartzell Prnpelle1· og Bendix K111g 

Dit lokale P,per Service Center vi/ kunne /ose ethvert problem, so111 111otte opsta. Sa enkelt og sa fuldstændigt er det. 
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På Beldringe var der kun en enkelt Messerschmitt Bf 109, men 
den var af den sjældne tosædede udgave. 

I oktober indløb svaret, at 
den britiske regering var ind
stillet på at imødekomme de 
fire landes ønsker så langt, 
som det lod sig gøre; men - -
- udelukkende med britisk ma
teriel, da det var uønsket at 
levetidsforlænge tysk flymate
riel. Samtidig slog man fast, 
at ikke-militært Luftwaffe-ma
teriel under visse omstændig
heder kunne overføres til de 
tidligere besatte lande. 

Destruer dem! 

Den 31 . oktober 1945 modtog 
RAF i Danmark den længe 
ventede ordre om, at man kun
ne destruere alt overflødigt 
Luftwaffe materiel, og at man 
skulle være færdig og forlade 
landet senest den 31. decem
ber samme år. 

I de følgende to måneder 
blev 857 Luftwaffe fly og tons
vis af andet materiel sprængt i 
stumper og stykker. 

Den 30. november 1945, 
mens sprængningerne var i 
fuld gang, ankom to Percival 
Proctor lette forbindelsesfly til 
Kastrup. I februar 1946 ankom 
yderligere fire. Proctorvarden 
militære udgave af det eng
elske privatfly Vega Gull fra 
1935, og de seks maaskiner 
var de første "nye" danske 
militærfly efter krigen. Mens 
resterne af 857 moderne tyske 
kampfly endnu lå på flyve
stationerne, begyndte en lang 
og kostbar genopbygning af 
dansk militærflyvning. 

Et af disse Proctor fly har 
for øvrigt overlevet og tilhører 
Danmarks Flyvemuseum. Det 
er for tiden under genopbyg
ning hos Dansk Flyvehistorisk 
Forening og forventes udstil
lingsklar i foråret 1996; men 
end ikke til udstillingsbrug fik 
Danmark lov at beholde en 
eneste af Luftwaffes mange 
maskiner. • 

Tyske fly i Danmark 
ved krigens afslutning 
Arado Ar 96 ...................... 105 
Arado Ar 196 ............ ............. 3 
Arado Ar 234 ......................... 6 
BOcker BO 131 ...................... 4 
BOcker BO 133 ...................... 1 
BOcker BO 181 .................... 87 
Blohm u. Voss BV 138 ........ 15 
Dorn i er Do 24 ....................... 3 
Dornier Do 217 .. ................... 8 
Fieseler Fi 156 .................... 31 
Focke Wulf FW 58 ................ 1 
Focke Wulf FW 189 .............. 1 
Focke Wulf FW 190 .......... 286 
Focke Wulf FW 200 .............. 1 
Focke Wutt Ta 152 ................ 1 
Heinkel He 111 .................... 12 
Heinkel He 219 ..................... 8 
Junkers W 34 ........................ 6 
Junkers Ju 52 ..................... 40 
Junkers Ju 87 ....................... 3 
Junkers Ju 88 ................... 179 
Junkers Ju 88IFW 190 .......... 3 
Junkers Ju 188 ................... 19 
Junkers Ju 352 ..................... 1 
Klemm Kl 35 ......................... 2 
Messerschmitt Bf 108 ......... 11 
Messerschmitt Bf 109 ....... 216 
Messerschmitt Bf 110 .......... 37 
Messerschmitt Me 410 ........ 23 
Siebel Si 204 ....................... 32 

Flykirkegården i Værløse. 

Forsiden 

Giles G-200 
På nogle måder har konstruk
tøren Richard Giles taget et 
ordentligt skridt bagud med 
sit nye kunstflyvningsfly G-
200, der skal konkurrere mod 
typerne fra Sukhoi, Extra og 
CAP. Han går nemlig imod det 
sidste tiårs trend for denne 
kategori og har skabt et fly, der 
er mindre og lettere, har min
dre vingebelastning og lavere 
manøvrehastighed - og derfor 
er langt billigere at anskaffe 
og operere. Det kan tage 
piloter fra 155 cm og 45 kg til 
195 cm og 111 kg. 

Giles er overbevist om, at 
G-200 er konkurrencedygtig 
ved internationale konkurren
cer om VM, men han mener 
også, at dens føjelige manøv
reegenskaber, glimrende ud
syn, lange rækkevidde og go
de pilotkomfort gør flyet til et 
godt køb for de piloter, der be
tragter flyvning som rekrea
tion, ikke som konkurrence. 

Alle struktur- og overflade
elementer til krop, haleflader 
og vinger er af kulfiberforstær
ket komposit. 

Vingen har 8,5° pilform. 
Planformen giver optimale 
snap roll egenskaber, mens 
stor spændvidde og overstør
relse-krængeror, kombineret 
med en stumpnæset vinge
profil, bevirker, at flyet drejer 
let uden risiko for højhastig
hedsstall. Der er vortex gene
ratorer på vingens over- og 
underside for at mindske stall-

hastigheden uden at kompro
mittere præstationerne ved 
rejse- og stor hastighed. 

Et af hovedmålene ved 
konstruktionen af G-200 var at 
opnå de størst mulige manøv
repræstationer på basis af en 
firecylindret Lycoming-motor. 
Motorinstallationen kan spæn
de fra 150 hk med fast propel 
til 220 hk med constant speed 
propel, og ifølge konstruktø
ren giver kombinationen af en 
AEIO-360-A 1 E og en tobladet 
propel et forhold mellem hes
tekræfter og vægt, der over
går hvad de nuværende su
permonoplaner med 10-540 
kan tilbyde. Brændstofkapa
citeten kan gå fra 45 til 70 liter 
(med ekstratanke i vingerne) . 

En tosædset udgave, G-
202, er under udvikling. 

Et "hurtigbyggesæt" kos
ter US$ 37.000, en informati
onspakke US$ 15. 

Giles G-200 

Spændvidde ...... 6, 10 m 
Længde ............. 5,49 m 
Vingeareal ......... 6,97 m2 

Tornvægt ............ 344 kg 
Max.hast. ........ 407 km/t 
Stallhast. ........... 96 km/t 

AkroTechAviation, Ine., 53774 
Airport Road, Scappoose, Ore
gon 97056, USA. Tlf. 503 543-
7960. Fax 503 543-7964. E
mail AkroG200@aol.com. 

Skal du landet rundt 
så brug 

KDA' s Airfield Manual! 

Skal du verden rundt 

så brug Jeppesen & Bottlangs Manualer! 

s~P7 
Lufthavnsvej 28. 4000.Boskilde. Tlf. 46 19 08 11 
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KONGELIG DANSK 
AEROKLUB 

Protektor: 
Hans Kongelige Højhed Prinsen 
Præsident: 
Grev Flemming af Rosenborg 
Formand: Aksel C. Nielsen 

Generalsekretariat, bibliotek og 
KDA-service 
Generalsekretær H. N. Knudtzon 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Åbent man. -tor .. 09.00-16.00, 
tre. 09.00-14.00 
Første lørdag i måneden 10.00-15.00 
Telefon 46 19 08 11 
Telefax 46 19 13 16 
Postgirokonto: 5 02 56 80 

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

Dansk Drageflyver Union 
Dagmar Skov 
Gl. Kirkevej 1 , T1set, 6510 Gram 
Telefon 74 82 20 15 

Dansk Faldskærms Union 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 
Telefon 43 26 26 26, lok 357 

Dansk Kunstflyver Union 
Hangarvej A4, 4000 Roskilde 
Telefon 46 19 08 07 
Formand: Lennart Wahl 
Telefon 38 79 15 09 

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

Dansk Svæveflyver Union 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholtvej 10 
7400 Herning 
Telefon 97 14 91 55 
Telefax 97 14 91 08 
Resultatservice: Tlf.: 97 14 93 25 

Dansk UL-Flyver Union 
Hasse Pedersen 
Bålhøj 33 
9700 Brønderslev 
Telefon: 98 81 12 28, 
Fax 98 81 13 92 

Fritflyvnings-Unionen 
Allan Ternholm Jensen 
Bredgade 20,2 Ih, 6900 Skjern 
Telefon 97 35 40 04 

Llnestyrings-Unlonen 
Pia Rasmussen 
Almavej 8, 9280 Storvorde 
Telefon 98 31 91 98 

RC Sport Danmark 
Jørgen Larsen 
Borgergade 19, Koldby, 
7752 Snedsted 
Telefon 97 93 62 61 

Danmarks Flyvemuseum 
Formand: Søren Jakobsen 
Ellehammers Alle 3 
7190 Billund 
Tlf. 75 35 32 22 

FLYV 12/95 

Husk alle KDA-medlemmer kan få udstedt rabatkort til AVIS Biludlejning! 

KDA's bestyrelse Telefon Ansvarsområde 

Aksel C. Nielsen (lmd) 98293636 
Bent Holgersen (næstfmd) 75360825 Økonomi/administration 
Dan Vendelbo 46186909 Miljø/teknik 
Palle J. Christensen 86674048 Public Relations 
Vagn Jensen 86441133 Uddannelse 

Internationale møder 
Nordisk møde (ANA) 
Mødets hovedpunkter afsløre
de, at der stort set er de sam
me problemstillinger i de nor
diske lande: Miljørestriktioner 
og stigende omkostninger. 

En briefing om de aktivi
teter Europe Airsport bekræf
tiger sig med viser klart be
hovet for fortsat at have en 
europæisk organisation til at 
varetage de fælles interesser 
overfor internationale myndig
heder. For at øge organisatio
nens gennemslagskraft stil
lede KDA forslag om at stille 
nationale ressourcer til rådig
hed for EAs udvalg. KDAs for
slag går på at stille nationale 
eksperter til rådighed for EA i 
situationer, hvor der kræves 
ekspertviden. Forslaget ac
cepteredes og søges gen
nemført via de nordiske ge
neralsekretærer. 

Behandling af emnet flystøj 
og hvilke foranstaltninger, der 
kunne iværksættes for at re
ducere denne, optog en stor 
del af mødet. I Sverige gøres 
der for øjeblikket forsøg med 
ombygning af Volvo-motorer til 
støjsvage flymotorer, der 
samtidig er brændstofbespa
rende. 

EU har stillet midler til rå
dighed for afholdelse af et 
Eurathlon Programme. Gen
nem dette program, kan der 
ydes tilskud til afholdelse af 
sportskonkurrencer. Forud
sætningen for at få tilskud er, 
at mindst 3 nationer deltager. 
Det besluttedes at Finland sø
ger at få et fællesprojekt finan
cieret via EU-midlerne. 

Det fuldstændige mødere
ferat kan rekvireres hos KDA. 

FAI General Conference 
Årets General Conference 
havde to hovedpunkter, set 

med danske øjne. Der var 
fremsat forslag om udpegning 
af tre senior vice-presidenter 
samt en ændring af valgperio
de for FAl-presidenten til to år. 
Endvidere skulle generalkon
ferencen tage stilling til om Per 
Br0els forslag om etablering 
af en Environmental Commis
sion. 

Dette forslag gik glat igen
nem og Per Br0el repræsen
terer KDA i kommissionen, der 
konstituerer sig på det første 
møde, der afholdes i januar 
1996. 

Behandlingen af det andet 
hovedpunkt mobiliserede al 
den korridoraktivitet, som ofte 
kendetegner behandlingen af 
forslag, der berører organisa
tion og kompetance. Resulta
tet endte da også i et kompro
misforslag, der må siges at 
være den næstbedste løs
ning. Dette indebærer, at der 
ikke udpeges tre senior vice
presidenter, hvilket KDA er 
enig i. Derimod kan presiden
ten kun vælges for et år, hvilket 
KDA beklager. Der vil blive 
forberedt et forslag til vedta
gelse på næste generalkonfe
rence, der ændrer valgperio
den til 2 x 2 år. Gennemføres 
ændringen ikke, betyder det 
beklageligvis, at Eilif Ness ikke 
kan genvælges. 

Norden styrkede sin inter
nationale position ved valget 
af Matti Kausto, Finland, til Air 
Sport General Commission 
(CASI). 

I forbindelse med general
konferencen afholdtes en ræk
ke møder i de forskellige 
udvalg. 

Når FAl-referatet foreligger, 
kan dette rekvireres hos KDA. 

Aksel C. Nielsen 

Nyt om World 
Air Games 
Med underskrivelse af FAI 
World Air Games Agreement 
er det officielle startskud af
givet til igangsætning af det 
forberedende arbejde. Tyrkiet 
har mobiliseret et magtfuldt 
bagland, der skal sikre en 
perfekt afvikling. Den tyrkiske 
WAG-organisation, der bl.a. 
støttes af regeringen, har 
ansvaret for både markeds
føring og gennemførelse af 
det første WAG. 

FAI World Air Games Coord i
nating Committee (WAGCC) 
varetager kontakten til den tyr
kiske organisation. WAGCC 
har følgende sammensæt
ning : Ivo Mazzola, Schweiz, 
coordinator, Bob Clipsham, 
Canada, Sepp Himberger, 
Østrig, Srecko Medven, Slo
venien, sports director og 
Aksel C. Nielsen. 

Der er nu fastsat regler for 
National Team Composition. 
Det nationale hold skal bestå 
af: 

En Head of Delegation, en 
Team Manager for hver disci
plin og en Public Relations Of
ficer. Ingen af disse må være 
konkurrencedeltagere. Sam
mensætning af de enkelte 
hold sker i.h.t. de respektive 
Competition Rules. 

Deltagergebyr pr. deltager 
må ikke overstige USD 500. 
Dette dækker alle udgifter i 
Tyrkiet: startafgift, forplejning 
og overnatning. Rejseomkost
ninger er for egen regning. 

På formandsmødet i Karup 
(20/9-95) besluttedes det, at 
KDA koordinerer den danske 
deltagelse. Landsholdene vil 
udgøre The Danish World Air 
Games Team. 

KDA forbereder etablering 
af Danish World Air Games 
Committee (DWAGC) der vil 
bestå af repræsentanter for de 
deltagende unioner og KDA. 
Hovedopgaverne for DWAGC 
bliver: PR internt og eksternt, 
sponsorkontakt, organisering 
af transport samt varetagelse 
af fællesopgaver, herunder 
holde kontakt til de deltag
ende unioner. 

A 
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Formand: Dagmar The lgaard 74 84 82 80 
tlf. arb. 75 518755 

~LI- Næstformand: PerToft 315408 97 
Kasserer Vagn Jensen 864411 33 

Dansk Motorflyver Union Sekretær Carl Er k Mikkelsen 74530918 
Adresse. 

Bestyrelsesmed I H. Vagn Hansen 74631311 Toftlundgårdvej 12, 
Mikkelborg, 6630 Aodding 
Fax 75 51 83 42 

Kontingenter 
1996 
Abonnement på Flyv stiger 
med 2 kr. pr. nummer og kon
tingentet ti l KDA med 1 kr. 
Beløbet, der skal betales til 
DMU bliver, derfor for hele 
året: 
Flyv abonnement .... kr. 240 
KDA kontingent ........ kr. 44 
DMU kontingent ....... kr. 80 
Opkrævning .. ........ ... kr. 10 
I alt ...... .. ...... ........ .... kr. 374 

Husk at meddele eventu
elle adresse-, formands- eller 
kassererændringer til Dag
mar. 

Nyt fra motor
flyveklubberne 

Roskilde Flyveklub sluttede 
sommersæsonen traditionen 
tro med klubmesterskabet i 
begyndelsen af oktober må
ned. Det blev imidlertid et no
get tamt mesterskab i år, da 
den praktiske del p.g.a. vejret 
hverken kunne gennemføres 
den 8. oktober, hvor den teo
retiske del blev gennemført, 
eller den 14. oktober, som var 
alternativ dag. Så det hele 
måtte afgøres på teorispørgs
mål og udfyldelse af flyveplan. 

Efter standerstrygningen, 
som dog uden problemer kun
ne finde sted den 14. oktober, 
er vinterprogrammet med fo
redrag, undervisning og eks
kursioner nu startet. I decem
ber og januar er følgende ar
rangementer fastlagt: 7112: 
Foredrag om en eventyrlig rej
se i Algeriet, Afrika, vi Michael 
Dienes, DAO. 14112: Glogg
aften. 1111: Fremtiden for Ros
kilde Lufthavn og Roskilde 
Flyveklub vi lufthavnschef 
Bjørn Birkholm Iversen. 2511: 
Foredrag om Human Factors 
vi Peter Fogtmann, Premiair. 
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Erry Knudsen 65 96 53 61 
Mogens Thaagaard 75 66 58 71 

Kongeåens Pilotforening 
har kun et arrangement i de
cember måned - nemlig det 
årlige julebanko med masser 
af dejlige præmier, gløgg og 
æbleskiver. Man fylder bilen 
med familiemedlemmer og 
møder op lørdag den 9. de
cember kl. 14 i faldskærms
klubben SØFK's lokale. 

Holbæk Flyveklub havde 
den 29. oktober klubtur ti l En
delave med 5 fly og 15 perso
ner. Den 2. december er der 
julefrokost i klubhuset kl. 18. 
Medlemmer og gæster af fly
vepladsen ønskes en god jul 
og et godt nytår. 

1/ulissat Motorflyveklub 
holdt konstituerende møde 
den 26. oktober på Hotel Arc
tic, llul issat. 

Grønlands Flyvehistoriske 
Forening holder møde hver 
onsdag kl. 19 i Foreningshu
set i llulissat. 

DMU-tur til 
fodbold EM '96 
Danmark har kvalificeret sig 
til de afsluttende kampe i EM 
i fodbold, der foregår i Eng
land i juni måned. Det er lyk
kedes at skaffe et antal billet
ter til Danmarks sidste to ind
ledende kampe. Vi laver en tur 
på 8-10 dage, mellem den 8. 
og 23. juni. Endeligt program 
og datoer følger i næste nr. af 
FLYV. Rovs-Hansen, Frede
rikshavn-Sæby Flyveklub, vil 
deltage og være behjælpelig 
med planlægningen og afvik
ling af aktiviteterne i England. 
Man er selvfølgelig ikke nødt 
til at gå til fodbold, men det 
bliver utvivlsomt lettere at. 
sælge de tomme sæder. 

Vil du med og se fodbold, 
så ring snarest. Vi regner med 
sponsorstøtte fra de firmaer, 
vi besøger undervejs. Per Toft, 
tlf. 31540705. 

Kalenderen • Motorflyvning 
2814 
1615 

DMU repræsentantskabsmøde, Tirstrup Lufthavn 
Trade-a-plane, Vamdrup samt Kongeåens Pilotfor
enings 25-års jubilæum 

1-216 
29-3016 
318 

DM i præcisionsflyvning 
NM i præcisionsflyvning, Finland 
Air BP Rally 
DMU week-end tur 7-819 

2819-6110 VM i præcisionsflyvning, Fort Worth, Texas 

Deadline 
Stof, der ønskes medtaget på de blå sider 

i februar-nummeret, må være KDA i hænde 
senest den 1. januar og til marts-nummeret 

senest den 1 . februar. 
Redaktion: Knud Larsen, tlf. 46 19 08 11. 

0 

Abent Hus 

Butikken i KDA-huset fremtræder i ny og indbydende form. I 
den seneste tid er lokalet blevet renoveret og nyt inventar med 
plads til mange nye varer. 

I forbindelse med julen holder vi åbent hus lørdag den 9. de
cember kl. 10-15, hvor alle, der har lyst og lejlighed til ved selvsyn 
at se den nye butik og måske foretage de sidste juleindkøb. 

Foreningen Danske Flyvere 

Protektor: 
Hans Kongelige Højhed Prinsen 

Formand: 
Generalløjtnant Chr. Hvidt 

Generalsekretær: 
Luftkaptajn Enk Thrane 

Sekretariat: 
Gl. Kongevej 3, 1610 København V 

Vintersæsonen 95-96 startede 
den 10. oktober med et velbe
søgt foredrag af testpilot ved 
SAAB-fabrikken Anders Nils
son. Foredragets titel var SAAB 
2000 - fra tegnebrædt til air
borne. Da Anders primært har 
beskæftiget sig med avionics
delen af testprogrammet, var 
det ikke uventet at han i sit 
foredrag focuserede på den-

ne del. Vi var mange, der hav
de svært ved at hænge med i 
svingene- alle disse forkortel
ser, der er dukket op. Nye 
smarte skærme har afløst ball 
& needle, men uhyre interes
sant var det at få indblik i alt 
det, der ligger bag introduktio
nen af et helt nyt fly. Anders 
holdt et godt og ærligt fore
drag, hvor han ikke undlod at 
komme ind på de problemer, 
der havde været - og de der 
stadig eksisterer. Han solgte 
det spændende fly godt. Man
ge blev til det efterfølgende 
smørrebrød, hvor snakken gik 
livligt. En god aften. 

Kommende arrangementer: 
Andespil d. 12. december, fo
redrag den 16. januar og ge
neralforsamling den 13. fe
bruar. 

FLYV12/95 
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Svæveflyvekonferencen 1996 

Program 

Lørdag d. 3. februar 

10.00 - 10.30 Ankomst og registrering 
10.30 - 10.45 Indledning 
10.45 - 12.15 Human Factors, ICAO krav til S-teorien 

Hvad handler det egentlig om? 
12.30- 13.30 Frokost 
13.30- 14.30 A) DASK, Lø nstruptræf 

8) National hold og konkurrenceudtagelse 
Konkurrenceudvalget orienterer 

14.30 - 15.00 Efterm iddagskaffe 
15.00 - 16.45 Bruno Gantenbrink 

Er svæveflyvning farlig? 
17.00 - 17.30 Billeder af svæveflyvning 

Den svenske fotograf StaffanTrågårdh 
19.00- Middag 

Søndag d. 4. februar 

8.00 - 9.00 
9.00 - 9.45 

10.00 - 10.30 

10.30 - 11 .00 
11.00 - 12.00 

12.00 - 13.00 
13.00 - 13.45 

14.00 - 15.30 

15.30 - 15.40 
15.40 - 16.30 

Morgenkaffe 
Drageflyvning 
Dansk Drageflyver Union fortæller og forklarer 
A) Præstationsforbedrende modifikationer 
Kan vi selv gøre flyene bedre? 
B) Strækflyvningsstatistik 
Sådan bruger vi luftrummet 
Formiddagskaffe 
Grundskoling på motorsvævefly 
Hidtidige erfaringer 
Middag 
Årets havarier 
Sådan er '95 gået, og hvad kan vi lære af 
det? 
Flyveferie i udlandet, praktisk vejledning 
Fuentemilanos, Østrig og Ungarn. 
Afslutning 
Eftermiddagskaffe 

Programpunkter mærket A) el. 8) er parallelle sessions. 
Tilmelding ken foretages på nedenstående kupon, der sam
men med betalingen skal være Dansk Svæveflyver Union i 
hænde senest d. 1 . januar 1996. 

Tilmelding til Svæveflyvekonferencen 1996 

Navn: _________________ _ 

Adresse: ________________ _ 

Telefon: ______ (dag) _______ (aften) 

Klub: ____________ _____ _ 

deltager med ledsager, navn: 

FLYV 12/95 

TID: weekenden 3. - 4. februar 1996 

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

PRIS: 
Lørdag incl. frokost og middag kr 275. Søndag incl. frokost kr 
150. Hele weekenden incl. overnatning kr 695. Tillæg for 
enkeltværelse kr 100. 
(Hele weekenden excl overnatn. Tilmeld lørdag+ søndag) 

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

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

rende Europamester, har udover sin flyvning gjort sig kendt 
for at gøre op med myten om, at det ikke er farligt at svæve
flyve. "Vi forøger chancen for at overleve, hvis vi er klar over 
risikoen." 

- I teoriundervisningen skal vi til at beskæftige os med Human 
Factors. Ole Lynggaard fra SLV fortæller, hvad det er for noget, 
og Per Christensen, der blandt andet er konsulent for SAS på 
dette omrade, giver en dybere indføring i emnet. 

- Hvordan er det at svæveflyve i udlandet? Vi ser nærmere på 
forholdene i Ungarn, i Østrig og i Fuentemilanos. En praktisk 
hjælp til tilrettelæggelse af svæveflyveferien med lokalkendte 
som guide. 

- Flere klubber her inddraget motorsvævefly i grundskalingen 
til S-certifikat. Hvordan er erfaringerne. 

- Vi er nødt til at indrømme det: Vi laver havarier fra tid til anden. 
Kan vi lære noget af det? 

Parallelt med det egentlige program vil der under konferencen 
være etableret en række supplerende aktiviteter. Der vil således 
være workshops med bl.a. Internet, svæveflyvesimulator og 
analyse af GPS-data. Forhandlere af diverse udstyr vil blive 
indbudt til at fremvise og demonstrere. 

ønsker at deltage i følgende: 

lørdag d. 3. febr. kr. 275,

søndag d. 4 febr. kr. 150,-

lørd. og sønd. incl. overnatn. kr. 695,

tillæg for enkeltværelse kr. 100,

beløb i alt 

D vedlagt i check 
D indsendt på giro (6 12 98 03) 

C 
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Slæbepiloter til Arnborg i 1996 
Svæveflyvecenter Arnborg søger slæbepiloter til 1996. 

Vi har behov for to piloter i perioden 15. marts 
til 1. oktober eller efter nærmere aftale. 

Dette er en fremragende mulighed for piloter, som flyver 
sig op til kommercielt certifikat. Der kan forventes ca. 
100-125 flyvetimer pr. pilot i perioden. 

Har du også en baggrund som svæveflyver, er dette 
absolut en fordel. 

Du skal ud over flyvning være villig til at påtage dig 
forefaldende arbejdsopgaver i forbindelse med centrets 
drift. 

Er du interesseret, kan du høre nærmere på telefon 97 
14 91 55, Edvin Thomsen, men ellers vil vi gerne have 
en skriftlig henvendelse med angivelse af personlige 
data senest den 1. januar 1996. A DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
{ • • ~ Svæveflyvecenter Arnborg 
"o .P Fasterholtvej 10, 7400 Arnborg 

Kalender • svæveflyvning 
20-21 /1 
3-4/2 
10/4 
1-9/6 
12/6 
22-29/6 
17-25/8 
7-14/9 

Talentkursus 1 
Svæveflyvekonference 
S-teoriprøve S1 /96 
Førsteinstruktørkursus Fl-1 (9611) 
S-teoriprøve S2/96 
Hjælpeinstruktørkursus H 1-1 (9601) 
Førsteinstruktørkursus Fl-2 (9612) 
Hjælpeinstruktørkursus Hl-2 (9602) 

Gældende 
Unionshåndbogsrettelse: 
Nr. 5/95 af 24.10.1995 

Internationale 
konkurrencer 1996 
Invitationer modtaget fra: 

Eskilstuna International 
Open 1996 13.5 - 18.5. Åben 
klub, 15 m og standardklasse. 

Strækflyvning 
Dansk Svæveflyver Union 
(DSvU) gennemførte for i 1977 
en strækflyvningsanalyse i 
Danmark. Analyses blev gen
nemført ved at kortlægge alle 
strækflyvninger på en enkelt 
god flyvedag. 

Svæveflyvningen har ud
viklet sig meget siden da, og 
mængden af strækflyvninger 
er mangedoblet, bl.a. grundet 
indførsel af nye skolingsnor
mer, hvor eleven lærer egent
lig strækflyvning. Samtidigt er 
flåden af moderne glasfiberfly, 
som i højere grad indbyder til 
strækflyvning øget væsentligt. 

DSvU finder derfor at tiden 
er inde til at gennemføre en 
ny analyse, og denne gang vil 
analysen blive foretaget i 
samarbejde med Statens Luft
fartsvæsen (SLV), som også 
interesserer sig for hvor og 
hvor meget strækflyvning der 
foregår, så man ved planlæg
ning af procedurer, luftrum 
m.m. i mulig omfang kan tage 
hensyn til også svæveflyver
nes ønsker. 

Analysen vil blive foretaget 
i forbindelse med den ordi
nære indsamling af statistisk 
materiale i januar '96, hvor det 
ekstra materiale vil blive sendt 
med ud til klubberne. Klub
berne vil blive bedt om at 
markere hvor hovedparten af 
deres strækflyvning foreta
ges, ved at indtegne det eller 
de områder på et medsendt 
kort. Hver klubs område vil så 
blive vægtet i forhold til hvor 
aktiv klubben er m.h.t. stræk
flyvning. 

Endvidere skal det område 
klubben normalt bruger til 
lokale flyvninger markeres. 

Den i klubben der er an
svarlig for udfyldelse af det 
statistiske materiale bør råd-

Dansk Svæveflyver Union 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholtvej 1 0 
7400 Herning 
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føre sig med et bredt udvalg 
af de piloter der normalt flyver 
strækflyvning, for at få et så 
præcist billede som muligt. i 
den forbindelse er det vigtigt 
at huske, at mange klubber 
også flyver meget str;ekflyv
ning fra Arnborg i forbindelse 
med DM og Arnborg ben. 
Dette område skal selvfølgelig 
også markeres. 

DSvU indsamler materialet 
og sender dettil SLV, som så i 
tæt samarbejde med en kon
taktperson fra DSvU vil ud
arbejde analysen. I den for
bindelse vil der bl.a. blive lagt 
vægt på de områder hvor der 
er ingen eller kun meget be
grænset aktivitet. Analysen 
skal forsøge at give et svar på 
om det skyldes de termiske 
forhold eller luftrummet i om
rådet. 

SLV vi l stå for opsætning 
og trykning af rapporten, som 
herefter vil blive udsendt til 
klubberne. 

Hvis det er tidsmæssigt 
muligt, vi l det dele af det ind
samlede materiale, og måske 
enkelte konklusioner blive 
gennemgået allerede på Svæ
veflyvekonferencen i februar. 

Undertegnede er udpeget 
til DSvU's kontaktperson, har 
du spørgsmål til analysen er 
du velkommen til at kontakte 
mig på tlf. 5368 3880. 

Såvel DSvU som SLV hå
ber at få gavn af analysen, 
hvorfor vi vil appellere til klub
berne om at udfylde det ud
sendte materiale omhyggeligt 
og korrekt. 

Peter Eriksen 

frankeres 
som 
brev 
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Central Enterprise 
Som deployeringsflyvestation havde Karup i juni fået forstærk- i 
ninger til to øvelser - dels »Baltopscc i Østersøen, dels »Central j 
Enterprisecc over Nord- og Mellemeuropa. Fra det »regulære" J 
amerikanske flyvevåben F-15 jagere og F-16 anti-luftforsvarsfly j 
med hjemsted i Spangdahlem i Tyskland. Fra Ohio Air National 
Gu ard ( »hjemmeværncc) en eskadrille F-16, og fra Air Force 
Reserve i lndiana 4 KC-135 tankere. 

Dette opbud af luftstyrke kunne »den anden koalition" selv
følgelig ikke lade upåagtet, så en række luftangreb blev rettet 
mod pladsen. De i sommerens løb meget omtalte B-52'ere for
mørkede flere gange himlen fra få hundrede fods højde. En 
typisk bombelast ville have været 24 stk. 750 punds bomber. 
Med et radarekko som en ladeport og en maxfart i lav højde på 
365 knob (676 km/t) har den gamle bomber brug for al den 
hjælp, den kan få. Foruden omfattende ECM-udstyr er der 192 
infrarøde »flarescc ( lyskugler) og 1.125 pakkerchaff (alu-strimer) 
ombord. En af pakkerne foldede sig ikke ud og ramte en stabel 
havestole i Aulum, mens besætningen prøvede at ryste en 
forfølger af! 

En ting, der ikke kan »jammes«, er projektiler, f.eks. fra de F-
15 og F-16 jagere, der forsvarede pladsen. Og atterskytten på 
B-52 har været sparet væk de sidste 4 år. 

Andre angreb kom fra F-15E Strike Eagle og F-111. Nok mere 
levedygtige angribere pga. fart og manøvredygtighed i et 
område med stærkt luftforsvar. 

-

Det tunge skyts ruller frem - 200 to, 
»aluminiums-skydække« B-52H fra 2'nd Bon 

Wing, Barksdale, Louisiana, angriber Karu 
Foto Jakob -

Endnu en imponerende Stratofortrei 
medåbne bombe/emme. Næsten lige : 

imponerende som den F-15, udenf 
billedet, der er ved at »skyde« den ne 
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Prøvet lyvning _af Schleicher 
-ASH-2.&E 

- den nye trendsetter indenfor motorsvævefly. 

Af Ole Korsholm 
Fotos: Erik Hoften 

Efterfornyelse i åben, tosædet 
(åben), klub- og standardklas
se var turen igen kommet til 
fornyelse i 15 meter klassen. 
ASW-20 trængte til en afløser. 

Samtidig var 18 meter fly 
ved at vinde indpas . Der 
fandtes endnu ingen officiel 
18 meter klasse, men næsten 
alle 15 meter fly blev leveret 
med tipforlængere til 17-18 
meter. 

Endelig havde Schleicher 
set et behov for et selvstarten
de svævefly med klapmotor. 

Skulle man gå på kompro
mis og (ligesom alle andre) 
konstruere et fly, der kunne 
bruges til det hele? 

Nej! Schleicher ville satse 
på to fly - en ren racer til 15 
meter klassen uden ekstra tip
forlængere eller motor (ASW-
27) og et selvstartende svæ
vefly (SH-26E). 

ASH-26E er kontrueret af 
Martin Heide til at være let at 
håndtere såvel på jorden som 
i luften og samtidig have gode 
svæveflyveegenskaber og 
præstationer. 

Derfor er ASH-26 fra star
ten udviklet som et 18 meter 
fly, idet man med 18 meter 
bedre kan bære en motor 
uden at svæveflyveegenska-

·22 

berne bliver for dårlige under 
svage vejrforhold . Samtidig er 
18 meter spændvidde ikke 
afskrækkende at håndtere, 
hverken på jorden eller i luften. 
Præstationerne ligger næsten 
på højde med åben klasse 
flyenes ved lave til mellemhøje 
hastigheder, og er faktisk bed
re ved høje hastigheder! 

Så derfor. 
Vingeprofilet, der selvføl• 

gelig er hovedårsagen til de 
gode præstationer, er meget 
skarpt og benævnes DU-89-
134/14. Luftstrømmen på un
dersiden er laminart til efter 
krængerors- og flapsspalten, 
nemlig til 95% profilkorde! 
Blæseturbulatorene, der har 
to indtagsdyser under hver 
vinge, er dog anbragt ved 
92% profilkorde, men stadig i 
flaps og krængeror!Vingepro
filet benyttes også på ASW-
27. Halefinne og haleplan er 
også optimeret med turbula
torer, nemlig zig-zag tape. 

Vingeoverfladen eren blan
ding af kul- og glasfiber, mens 
hovedbjælken er med kulfi
berrovings. Kroppen er hoved
saglig af hybridlaminat (kom
bination af kulfiber og kevlar), 
idet halefinnen dog er en 
blanding af glasfiber og kevlar 

ASH 26E starter fint selv med 
den lydsvage og nabovenlige motor. 

pga VHF-antennen. Halepla
net er hybridlaminat. 

Mere nytænkning 

I stedet for en konventionel 
klapmotor har Martin Heide 
valgt at satse på en Wankel
motor, hvor motor, lydpotte og 
andre komponenter beholdes 
inde i kroppen, mens kun pro
pel og køler kommer ud i luft
strømmen. Det har mange for
dele. 

Wankelmotoren er meget 
vibrationsfri. 

Luftmodstanden er langt 
mindre, hvilket gør kraftover
skuddet større under flyvning 
med motor, og svæveflyve
præstationerne tålelige i tilfæl
de af motorstop. 

Endelig kan lydpotten væ
re meget stor, da den blot skal 
forblive i kroppen. Det giver 
mindre støj, der tilmed rettes 
opad. Det er f.eks. ikke nød
vendigt at flyve med headset 
i ASH-26E, og 'lyttere' på jor
den er mindre generet. Ud
stødningsrør/lydpotte er iøv
rigt indbygget i et glasfiber
hus, hvorigennem frisk luft bli
ver suget ind til køling. 

Rækker økonomien ikke til 
en ASH-26E, kan man for ca. 

45.000 DM mindre købe en 
ASH-26 (uden "E"), der er for
beredt til motorinstallationen. 

Lang transportvogn 

Det første man lægger mærke 
til ved ASH-26, er den lange 
transportvogn ! Det skyldes 
selvfølgelig, at de to vinge
halvdele er ud-i-et, hvilket gør 
dem længere og lidt tungere 
end normale vinger. Vægten 
uden vandballast- og ekstra 
brændstoftanke er ca. 72 kg 
pr. stk., altså typisk 4-5 kg me
re end en normal 15 meter
vinge. Håndteringen er dog 
let, da både vingerod og -tip 
er lette at få greb om. 

Flyet er let at samle for to 
personer. Først isættes højre 
vinge (gaffel), der så støttes 
med en buk, hvorefter venstre 
vinge (tunge) og de to hoved
bolte, som sikres i et fælles 
nylonbeslag , kommer på 
plads. Alle rorforbindelser og 
vandballastsystem kobles 
automatisk 

Højderoret kobles automa
tisk på typisk AS-maner, hvor 
det skydes ind i et profilformet 
beslag. Haleplanet skrues fast 
med en bolt. 

Altsammen let og smerte-
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frit, som det har været hensig
ten. 

Vandballastsystemet leve
res som option og består af 
sække, der rummer 100 liter for 
ASH-26E's vedkommende. 
Vandtankene fyldes gennem 
afløbshullerne på undersiden 
af vingerne. Der er ingen hale
tank, som det ellers er tidens 
standard, da tyngdepunkts
vandringen skulle være ret lille. 

Der er også plads til to 
brændstoftanke å 15 liter i 
vingerne. 

Høj og flot 

ASH-26E er et nydeligt svæ
vefly, selv med motoren ude! 
Det står højt på det store 
hovedhjul, der giver en usæd
vanlig høj frigang - og en høj 
cockpitkant. Dette er imidler
tid ikke noget problem under 
indstigning, da instrument
brædtet følger med fører
skærmen op. Der er masser 
af plads til frie bensving. 

Førerskærmen åbner højt, 
hvilket giver gode adgangs
forhold, men den kan være 
svær at nå, når den skal luk
kes. Den er assisteret af en 
gasfjeder og lukkes med et 
håndtag i hver side af ram
men. Førerskærmen lukker 
meget tæt, da der er en form 
for tunge-gaffel lukning i 
rammen. 

Nødafkastsystemet er ikke 
for fikst, da det kræver opera
tion af to håndtag lige foran 
de normale åbningshandtag. 
Et burde være tilstrækkeligt! 
!øvrigt bør en nødudstigning 
ikke volde problemer, da hele 
instrumentbrædtet følger med 
hood'en ud. 

Pladsforholdene er virkelig 
gode. Cockpittet er bredt, og 
er i længden prøvet med en 
pilot på 2,06 meter. Man mær
ker, at Martin Heide ved de
sign af kroppen har lagt mere 
vægt på komfort og rumme
lighed fremfor præstationer. 
Cockpittet er iøvrigt et sikker
hedscockpit, som det der 
kendes fra ASW-24. 

I bunden kan ryglænettilpas
ses piloten på jorden, mens 
hældningsvinkelen også kan 
indstilles i luften. Pedalerne 
giver en god fodstilling og kan 
ligeledes indstilles i luften. 

Nakkestøtten er integreret 
med ryglænet, men kan stilles 
lidt frem og tilbage vha. to 
skruer i selve ryglænet, og kan 
i forbindelse med samling, 
adskillelse eller installering af 
batteri klappes frem, så der 
er fri adgang bagud. 

Indretningen er ellers kon
ventionel. Bagerst på venstre 
sidekonsol sidder en brand
hane og foran denne trimindi
kator/knap. Ovenover luft
bremse- og flapshåndtag, og 
lige foran disse udløseren til 
begge koblinger. På højre si
de er hjulhåndtaget, samt 
håndtag til vandballast og ju
stering af ryglæn placeret. På 
højre sidevæg sidder også en 
friskluftsdyse. 

I den faste instrument
brædtsokkel er indstillings
håndtaget til pedalerne og de 
større håndtag og knapper til 
motorbetjening placeret. 
Resten af motorbetjenings
og overvågningsinstrumen
terne er anbragt i et ILEC-sy
stem, der kun optager en 
plads i det ellers meget rum
melige instrumentbrædt. 

--=-====J!2=~~-~~)====--
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På styrepinden sidder et 
udløserhåndtag til trimmet. 

Motorstart 

O Hovedafbryderen på i
soklen checkes på. 

O Propellen udfælges vha. be
tjeningsknappen på ILEC
instrumentet. 

O Tænding/brændstofpumpe 
sættes på. 

O Propelfixeringshåndtaget -
som skjuler starterknappen 
i fixeringsposition - bevæ
ges op i fri position. 

O Gashåndtaget flyttes en ¼ 
op, og der trykkes på pri
merknappen i 2-3 sekunder. 

o Gashåndtaget tilbage til 
tomgang, og med et tryk på 
starterknappen springer 
motoren straks igang. 

Ved starten er det faktisk 
ikke specielt nødvendigt at 
holde flyet på hjulbremsen, da 
motoren ved tomgang (ca. 
1750 rpm) ikke har den store 
trækkraft. 

En motor larmer altid, men 
her er både støj- og vibrations
niveauet overraskende lavt 

Starten 

Flapsstillingen i starten afhæn
ger af vindretningen. Er der in-

Der var stor interesse for det 
lækre fly. 

gen modvindskomponent, 
men en del sidevind, skal fuldt 
negativt flapsudslag benyttes. 
Flapsene sættes så gradvist i 
positiv stilling, efterhånden 
som farten øges. På dagen her 
var der imidlertid kun en svag 
vind lige ind forfra, så vi starte
de med flaps i stilling 4, der 
også er termikstillingen. 

Efter en kort opvarmning 
kan starten gå. Der gives stille 
og roligt fuld gas. Flyet har in
gen tendens til at gå på næ
sen - den tunge hale, der kan 
være lidt træls at løfte rundt 
på på jorden, giver store 
fordele under starten. 
Rorvirkningen er straks god 
og starten virker i det hele 
taget ligesom et flyslæb efter 
en kraftig slæbemaskine -
men bare meget lettere, da 
man ikke behøver at styre efter 
slæbeflyet!. Farten er 90 km/t 
og motoromdrejningerne 
6800-6900 rpm. 

Den stiger utroligt stabilt og 
er alligevel yderst let at ma
nøvrere. Stigehastigheden lig
ger på ca. 3½ m/s. 
John Eirik Laupsa fra Norge 
starter i ASH 26E. Ullrich 
Kremer ser ud til at tage det 
helt afslappet. 



Et komfortabelt og rummeligt 
cockpit med et pænt stort in
strumentbræt. 

Optræk af hovedhjulet er 
lidt tungt og specielt, da man 
skal gribe omvendt om hånd
taget, altså med håndryggen 
vendende ind i cockpittet. 

Som før nævnt er ASH-26E 
meget vibrationsfri og ikke 
særligt støjende. Hovedtele
foner anbefales, men er ikke 
nødvendige, da radioen sta
dig er nem at høre. 

Stopper motoren, er der in
gen tendens til en pludselig 
forøgelse af næsestillingen, 
som det ses på mange andre 
klapmotorsvævefly. Næsen 
falder derimod stille og roligt 
ned til en normal glidevinkel. 
Forøgelsen af synkehastighe
den med motoren ude og 
stoppet er relativ beskeden. 
Ved 95 km/t er synkehastig
heden ca. 1 ½ m/s. Man har 
altså stadig et svævefly med 
fornuftige præstationer, der 
kan landes sikkert. 

ASH-26E er også udstyret 
med både bund- og næse-

kobling til hhv. spilstart og fly
slæb. Bundkoblingen er pla
ceret på understellet. 

Flyvning med motor 

Maksimale motoromdrejnin
ger er 7500 rpm i 5 minutter. 
Max. kontinuerlig 6900 rpm. 
Tomgang er i luften ca. 4000 

:

0

: rpm.Altfra tomgang til fuldgas 
~ er uden vibrationer. Med en 
å ASH-26E behøver man ikke at 
J flyve savtakflyvning, hvis man 

skal rejse fra et sted til et 
andet. ASH-26E er nemlig god 
til egentlig rejseflyvning med 
motor, hvilket er en stor fordel 
i eller omkring kontrolleret luft
rum. Rejsehastigheden ligger 
på 130-140 km/t. 

ASH-26E kurves på helt 
samme måde med og uden 
motor, så det er let at lægge 
den ind i en termikboble og 
foretage motorstandsning og 
-indfældning, mens der kur
ves i boblen. 

Motorstandsning 

D Gashåndtaget trækkes i 
tomgang. 

D Tænding/benzinpumpe ta
ges fra, hvorved motoren 
stopper. 
Der er ingen propelbremse, 
men ved at flyve 90-100 km/t 
kommer propellen hurtigt 
ned på så lav omdrejnings
hastighed, at man kan fixe
re propellen med fixerings
håndtaget (en gummiklods 
slås simpelthen ud i propel
lens omdrejningsbane!), 
så ... 

GPS og navigationsinstrumenter fra Filser E/ectronic 
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D Propel fixeres. 
D Propellen klappes nu så 

langt ned, at øverste pro
peltip lige kan ses i bak
spejlet, der er anbragt oven 
på instrumentbrædtet. I 
denne stilling skal motoren 
køle i to minutter, før den en
delige indfældning foreta
ges. Støjniveauet er i denne 
fase lidt større end ved nor
mal svæveflyvning, men fly
veegenskaberne er der intet 
i vejen med. 

D Endelig indfældning. 
Får man brug for motoren 
igen, er udfældnings- og 
startproceduren nøjagtigt 
som på jorden. 

Nu sidder man pludselig 
i et velflyvende, harmonisk og 
hurtigt konkurrencesvævefly 
med fantastiske præstationer! 

Svæveflyvning 

Flyvestill ingen er god og 
udsynet fremragende. 

Rorene er ikke helt uden 
rortryk, men er meget harmo
niske og fungerer udmærket. 
Den minder meget om ASW-
20 eller 17-18 meter fly som 
LS6-c. 

Længde- og retningsstabi
liteten er god, og ASH'en kan 
trimmes til hele hastighedsre
gistret med det udmærkede 

ILEC motorovervågnings- og betjeningsinstrument 

1. Tænding/brændstofpum
pe. 

2. LCD-display til omdrej
ningstal/brændstofmæng
de og arbejdsspænding/ 
temperatur. 
Lysdioder til indikering af 
motoromdrejninger: 

3. Grøn. 0-6800 omdr./min. 
4. Gul. 6900-7400omdr./min. 
5. Rød. 7500 omdr./min. 
6. Gul lysdiode. Advarer om 

lav oliestand (til brænd
stofblanding). Der kan fly
ves i 10 min. 

7. Rød lysdiode. Generator
advarsel. 

8. Rød. Ingen tænding ved 
startforsøg. 

9. Rød. Propel ikkefuldstæn
ding udfældet. 

10. Rød. Propel ikke klar ti l 
indfældning. 

11. Grøn. Propel helt udfældet. 
12. Betjeningsknap til ud- og 

indfældning af propel. 
Ved indfældning skal 
knappen holdes i position. 

13. Grøn lysdiode. Propel helt 
udfældet. 

14. Tachometer. 
15. Omskifterknap til LCD-dis

play. 
16. Tankvælger (hvis vinge

brændstoftanke). 
17. Gul lysdiode. Tankventil in

dikator. 
18. Test af tændingskreds. 
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Motorbetjening I 
instrumenbrædtsoklen 

1. Gashåndtag 
2. Hovedafbryder for strøm til 

hele flyet 

trimsystem, der kun kræver få 
finjusteringer på indikatoren 
på venstre konsol. Støjnivea
uet er forholdsvist lavt ved alle 
hastigheder. 

Der er to justerbare venti
lationsudtag, et over instru
me.ntbrædtet og en frisklufts
dyse i højre cockpitside. De 
er begge støjsvage og effek
tive. Den lille ventilationsklap 
i sideruden, der er standard 
på de fleste typer, er ekstra
udstyr på ASH-26, men kan 
også sagtens undværes. 

Flapspositionerne er godt 
markerede og lette at finde, 
men jeg er ikke tilhænger af, 
at flapshåndtaget skal sidde 
helt oppe ved hoodrammen, 
da det er trættende under 
længere flyvninger. 

Heldigvis er der så ikke så 
mange flapsstillinger at bruge 
under flyvningen. Flapspositi-

3. Propelfixeringshåndtag 
{skjuler startknappen i 
fixeringsposition) 

4. Startknap 
5. Primer 

on "L" { +38°) benyttes kun til 
landing, og Flaps 4 {+22,3°) 
kun til termik. Flaps 3 {+9,8°) 
bruges op til 130 km/t, Flaps 2 
(0°) op til 190 km/t og Flaps 1 
derover. 

Omkring Flaps 3 er rorkræf
terne neutrale, men til Flaps 2 
og især Flaps 1 skal der læg
ges nogen kræfter i. Omvendt 
bliver flapsene næsten suget 
ud til Flaps 4. Man skal altså 
have godt fat i flapshåndtaget, 
og være meget bevidst om si
ne intensioner for ikke atfå uro
lig flyvning - det gælder især 
optræk og indgang i kurve. 

Stigeegenskaberne ser ud 
til at være i orden, ligesom den 
ligger godt stabilt i boblerne, 
hvor den kan trimmes til atflyve 
uden hænder i længere tid. 

Med Flaps 4 kan 45°-45° 
kurveskift udføres på 3,5-3,7 
sek. Der mangler lidt sideror, 

Elektrisk udfældning af den remtrukne propel. 
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når det skal gå rigtig hurtigt. 
Med Flaps 3 rækker sideroret 
og tiden ligger omkring 3,5 
sek. Alt i alt svarer det nogen
lunde til ASW-20, der jo kun 
har 15 meter spændvidde. 

Skal stall prøves, må næ
sen højt op. ASH'en markerer 
tydeligt med rystelser, før 
stall'et stille og roligt indtræffer 
ca. 3 km/t senere. Den kan 
falde lidt af til begge sider. Ud
retningen sker prompte. 

Med Flaps 4 ryster ASH-26 
ved 68-69 km/t og synker 
igennem ved 64-66 km/t. Med 
Flaps 3 går den i sackflugved 
70-72 km/t, hvor den kan hol
des med meget høj næse og 
god virkning på krængero
rene uden at falde igennem. 

Under drej er stall'et mere 
udpræget, men stadig let at 
rette ud af. 

Altså alt i alt godmodige 
langsomflyvningsegenskaber 
med god rorkontrol hele vejen. 

Landingen 
Der er 'kun' enkelte Schempp
Hirth luftbremser på vingernes 
overside, hvilket er lidt unor
malt i vore dage. De er gode 
uden at være fremragende. 

Skulle sideglidning blive 
nødvendig, ligger der ingen 
problemer i dette. Nemt at kon
trollere såvel med som uden 
luftbremser. 

Landingen giver ingen pro
blemer, og meget stejle an
flyvninger kan udføres, uden 
det giver problemer i udflad
ningen. Der er heller ingen van
skelig heder med krænge
rorskontrollen, bl.a. fordi kræn
gerorene automatisk går i -6°, 
når flapsstilling "L" vælges. 

Flapsudslaget holdes på 
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' - ' 
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-- --

---
-

--. 
"-

' 

jorden. Hovedhjulets affjed
ring er i orden, og den hydrau
liske skivebremse, der aktive
res med luftbremsehåndta
get, er god og effektiv. 

Præstationerne 

Som før nævnt har ASH-26 et 
meget moderne og tyndt profil 
med blæseturbulatorer, der 
skulle give præstationer med 
et glidetal over 50 fra 85 til 11 O 
km/t uden vandballast. Ved 
170 km/t skal synkehastighe
den være kun 1,55 m/s. 

Nu har Richard H. Johnson 
imidlertid beskrevet ASH-26 i 
Soaring og fundet en noget 
dårligere hastighedspolar, der 
med aktive blæseturbulatorer 
kun havde et bedste glidetal 
omkring 48. Udenblæseturbu
latorer havde flyet imidlertid en 
noget bedre polar med et bed
ste glidetal på 50! Den omtalte 
synkehastighed ved 170 km/t 
er nogenlunde rigtig - bedst 
uden turbulatorer. 

Endnu er ASH-26 ikke målt 
i Tyskland, men man må sige, 
at resultaterne af en sådan 
måling må ventes med spæn
ding - er det kostbare blæse
turbulatorsystem virkelig me
re til skade end gavn?I 

Under alle omstændighe
der er ASH-26E et dejligt fly, 
der er vendbart som et 15 me
ter fly, og har en bedre hastig
hedspolar ved alle hastighe
der end mange åben klasse 
fly med 20 meter spændvidde 
som fx ASW-17 og Nimbus-2. 

Og så er man dejligt uaf
hængig af spil eller slæbefly. 

Priserne er betragtelige, 
men ikke højere end tilsvaren
de typer som fx DG-8008 eller 
Ventus 2cM. i& 
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Motor 

Mid-West AE50R Wankelmotor. 
294 ccm. 
38kW/50HK. 
Væskekølet med luftkølet rotor. 
Karburator med dobbelt elektronisk tænding. 
Elektrisk starter. 
16Ah batteri, der under motorflyvning lades af en 18 amp 
generator. 
Max. omdrejningstal i 5 min.: ........ .. ...... .. ....... 7500 omdr./min. 
Max. kant. omdrejningstal: .................... .. ....... 6900 omdr./min. 
Tomgang: .. ...... ...... .................... ............... ca. 1750 omdr./min. 
Levetid: .................................................................. 1000 timer. 
150 timer mellem større eftersyn. 
Reduktionsgear: ................. ................. .. .. .. ...................... ... 3:1. 
Brændstof-forbrug: ....................................... ca. 17 liter/timen 
Benzinen (autosuper eller Avgas) iblandes 
automatisk lidt olie i forholdet 1 :60. 
Motoren kan afmonteres ved at løsne tre bolte 
samt en lynkobling til brændstof og et multistik til el. 

Data for Schleicher ASH-26E og ASH-26 
............ ....................................................... ASH-26E 
Motor: ..................... Mid-West AE50R Wankelmotor 
Ydelse: ................................................... 37kW/50hk 
Forbrug: .................................................. ca. 17 1/hr. 
Kroptank: ....................................................... 16 liter 
Vingetanke (option): ...................................... 30 liter 

Spændvidde: ..................................................... ..... .. 
Længde: ................................................................. .. 
Vingeareal: ................................................... ... ........ . 
Sideforhold: ............................. ........ ........................ . 
Tornvægt: ...................................................... 360 kg 
Max. vægt i førersæde: ................................. 110 kg 
Vandballast: ..................................................... 100 I 
Fuldvægt (og max. landingsvægt): ............... 525 kg 
Vingebelastning (pilot 80 kg): ................. 37,7 kg/m2 

Do. (max.): .............................................. 44,9 kg/m2 

Største tilladte fart (rolig luft): ..................... 280 km/t 
Do. (urolig luft/manøvrehastighed): ........... 184 km/t 
Do. (flaps L (+38°)): ................................... 150 km/t 
Do. (flaps 4 (+22,3°)): ................................ 215 km/t 
Do. (spilstart): ............................................. 130 km/t 
Do. (flyslæb): .............................................. 160 km/t 
Mindste synk ved (km/t) 

18,0 m 
7,05m 

11,68 m2 

27,74 
270 kg 
110 kg 

160 I 
525 kg 

30,0 kg/m2 

44,9 kg/m2 

280 km/t 
184 km/t 
150 km/t 
215 km/t 
130 km/I 
160 km/t 

(34,7/29,5 kg/m2): ..... ............... 0,47 m/s ved 83 km/t 0,44 m/s ved 83 km/t 
Do. (44,9 kg/m2): .................... 0,57 m/s ved 100 km/t 0,57 m/s ved 100 km/t 
Bedste glidetal (ved 34,7/29,5 kg/m2): ... >50 ved 95 >50 ved 88 
Do. (44,9 kg/m2): ...... .. .................. >50 ved 115 km/t >50 ved 115 km/t 
Pris (excl. moms): .. .............................. 144.900 DM 99.800 DM 

Forhandler:Erik Holten, Geelsvej 21 B, 2840 Holte. Tlf. 42 42 01 05 • 

26 

Miljøfly i Roskilde 

oornier SkY50rvan 
·neflieger. 

t fra Man 

/ -r 
,i, 

Miljøstyrelsen afholdt i dagene 20-21. september øvelsen 
Coordinated Extended Pollution Control Operation, forkortet 
CEPCO, en af de mange koordinerede øvelser, hvor fly fra 
flere lande samarbejder om miljøovervågning af farvandene 
omkring os. 

Det var første gang Københavns Lufthavn Roskilde blev 
brugt som base for en sådan øvelse. Der deltog fire fly, en 
svensk GASA C.212 Aviocar SE-IVE (c/n 343), en polsk Let 
L41 O-UVP-E2 (v/n 861803), en tysk Dornier Do 28D-2 
Skyservant 59+ 19 ( c/n 4194) fra og en dansk Pi per PA-31-
310 Navajo OY..MST (c/n 31-7300967). 
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Pilotlæderjakke 
Antik stil - Blfriot Il. æ!.!tc !~eder. afta!.!di~ .... .... '-

pelskrave, antik.brun. 2 store udvendige lommer. 
samt 2 stiklmrnncr, skulderstropper. 

En virkelig lækker jakke til kun kr. 1.968.-

Pilot Jakke 
Den ··perkk1e" jakke til lly,-
111ng. Det er en 1m11h'bla 
let \'a:ghjah:ke i polyt',tcr t i_!! 

hninuld . !'urt'! er i Il) Ion . 
.lakken er , i11dta:1 ug der er 2 
-, idelrnnrner ug i11derln111111L' . 
Der er ,k11lde"troppcr ,arnt 
penliulcler pi, , en,t1 e a:rme. 
KD:\ -,huppcn forer den i alle 
, (1\l'lei\L'L 

De11 kan ma,kim a,kL', . 
Pris kun kr . . -'J(1,-

,~ ·~• ,. • " I h.'f•~ I . M - ~..--., 
I 

t ·r - Tid. Dato. T11ncr. 
L.1p/Split. :\ larm. Ned
l,clling fr,1 rna,. 2..J. 
tirner. Variometer - Stig 
ug ,ynk. antal "Touch 
and Cio ... ,111tal Ih\ 11i11-
gcr dag-ugc-111,111cd-,1r. 
H11_jdemaler. , i,L~ r hnjdc 

(l\er ha\ L'l. ,aml 1rykh:et (Q:'\'Hl. Tc1111omcter -
,i,er den aktuellc 1ernpcralur - Vamll.l:t ll l.'d 1il 
10 l<id. Pris kun k1: %0,-

Garmin GPS 90 
1\led 1rnwing map ug 

--• .leppL',ell d,llaba,c. 
\'ejer kun 2rio g. 
inkl. h.itlL'rier. \' ,mdt.t:t. 
aftagelig a111e1111t·. Le,erL' , 
111t'd holder og munte
ring,"ct ti I ral e ller 

,ty rcpind. ,t1om-/datal,.ab,'i. !a,l,.c. ,,11111 1'1irl,c11gerledning 
rned "ugeknp 1il a111e1111c11. 

Garmin GPS 95 XL 
;\ lm ing rnap og .kppe,en da1,1'1a,e. 

Lc, c,c, med , , 11111111' ud,lH ,0111 CiPS 1JO. 
"unt adapter til ciga1l,cnclcr. 

Pris kun k1: 5.700,-

Pris kun kr. -l.<,00,-

Vejrstation PRO 
l·fo1 hrndmudt:I . 
\'i,L-r: Temper,llur. 
lugti .(,!11cd,procent. 1ry k . "11n1 
try k,rndring de ,idqe 2..J. lilllL'I'. 
Du I.ir en --rorcc.1,t" 
kir ,kl kommcndL' , c_jr. 
DL'!' er indby gg1..•t digitalur 
med alarm. 
Pris kun k1: 776.-

KDA Service, Luftha\·nsvcj 28, 4000 Roskilde, Tlf. --1-6 19 08 11. Fax --1-6 19 13 16 
Alle priser er eksklusi\' moms og forsendelsl' 

Alle priser i annoncen er •nedlemspriser 



Navne 

Dødsfald 

Forfatteren 
Lennart Ege 

Efter længere tids sygdom dø
de Lennart Ege den 5. okto
ber. Han blev 76 år. 

Lasse, som han kaldtes 
mellem venner, begyndte som 
modelflyver i Odense Model
flyveklub i trediverne. Han fik 
A-certifikat i 1946 og var et par 
år flyvepladsleder på Lundtof
te og i Skovlunde, hvorefter 
han blev ansat i Flyvevåbnet 
for at løse "særlige opgaver". 

Hans store interesse for fly
typer og flyvehistorie gjorde, 
at han blev sat til at besvare 
historiske forespørgsler "ved 
siden af havende tjeneste". 
Dette arbejde voksede støt, 
og fra 1970 var han fu ldtids
historiker og leder af Flyve
våbnets historiske Samling. 
Det sluttede han først med i 
1989. 

L.A.T. Ege, som han hed i 
det militære, bar aldrig Flyve
våbnets uniform, men han var 
en af dem, der vidste mest om 
dette vort yngste værn og dets 
forgængere. Vi er mange fly
veskribenter, der er ham stor 
tak skyldig for hjælp og bi
stand med fotos, informatio
ner m.v. 

Ege var selvskreven til at 
være med i det udvalg, der 
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lagde grunden til Danmarks 
Flyvemuseum og var en år
række medlem af museets be
styrelse. 

Sin omfattende viden om 
flyvning udmøntede han i en 
lang række bøger. Han over
satte og bearbejdede således 
Fly i farver og skrev selv bindet 
om balloner og luftskibe; det 
blev oversat ti l både engelsk 
og tysk. 

Dette blads læsere kunne 
i de senere år glæde sig over 
Lasses velskrevne og gen
nemarbejdede artikler om 
flyveh istoriske emner. Men 
han ikke blot en saglig skri
bent - han var også en stor 
humorist og en god fortæller. 

Vi er mange, der vil savne 
denne flyvehistoriske data
base, men især en god ven. 

Hans Kofoed 

Mindeord 
Lennart Ege er død. Jeg var 
en af de mange, der fik lov til 
at nyde godt af hans viden om 
fly og flyhistorie. Hans eksper
tise på dette felt var meget 
stor. Han varfaktisk et omvan
drende leksikon, og skulle det 
en sjælden gang ske, at han 
blev svar skyldig, kendte han 
altid en, som kunne hjælpe. 

Derfor er hans død et 
smerteligt tab. 

For mig udviklede det sig 
til et personligt venskab over 
en lang årrække, og her lærte 
jeg ham at kende som et sær
deles hjælpsomt og varmt 
menneske, som altid med stor 
ivrighed kastede sig ud i op
gaverne. 

Nu er en epoke slut, men 
jeg vil mindes Lennart som et 
af de fineste mennesker, jeg 
har kendt. 

Æret være hans minde. 
Jørn Andersen 

Dalby 

Udnævnelse 

Flyvepladsleder Mogens Thaagaard 
Mogens Thaagaard, 48 år, har overta
get posten som flyvepladsleder i Her
ning efterTorben Hansen, der nu er pi
lot i Sun-Air. 

Thaagard er handelsuddannet og fik 
islandsk A-certifikat i 1977 (han opholdt 
sig på Island fra 197 4 til 1992). Han har 
henved 700 flyvetimer og er ivrig 
konkurrenceflyver og -arrangør. I 1994 
indvalgtes han i Dansk Motorflyver Un
ions bestyrelse. 

Aktuel kommentar: 
Flystøj 
- saglig sagsbehandling udbedes 
Princippet om at hensigten 
helliger midlet kan vel næp
pe i alle tilfælde tillægges 
karakteren af miljømyndig
hedernes sagsbehandling, 
- men det er tæt på! Karak
teristisk for de senere års 
miljøafgørelser vedrørende 
flystøj er, at ankeinstanser
nes afgørelser ofte hviler på 
et falsk grundlag. 

Proceduren for ankesager 
har ettidsmæssigtforløb, der 
gør, at klagepunkter i adskil
lige tilfælde ikke længere er i 
overensstemmelse med de 
faktiske forhold. Der er såle
des i en række tilfælde pålagt 
flyvepladser, der bl.a. anven
des til fritidsflyvning, restrik
tioner på grundlag af foræl
dede flystøjmålinger. 

Der kan påvises konkre
te tilfælde (bl.a. Aars Flyve
plads), hvor den påklagede 
flystøj er reduceret væsent
ligt efter sagsbehandlingens 
start. Dette forhold har imid
lertid ikke foranlediget myn
dighederne til at tage hensyn 
til de ændrede faktiske 
forhold. At fastholde det op
rindelige beslutningsgrund
lag i disse situationer fore
kommer uforeneligt med op
fattelsen af kravene til ret
sikkerhed og offentlige myn
digheders neutrale sagsbe
handling. 

Sammenholdes ovenstå-

ende med detforhold, at kla
gesager når langt hen i kla
geproceduren, inden de fol
kevalgte politikere har mulig
hed for at træffe endelige af
gørelser, må der være 
grundlag for at tage hele mil
jøklageproceduren op til re
vision. 

Det kan ikke være rime
ligt, at der træffes afgørelser 
på et forkert grundlag og at 
folkevalgte politikere ikke 
spiller en aktiv rolle i hele kla
geforløbet, hvilket desværre 
er tilfældet, idet der i ud
strakt grad er sket en ud
delegering af kompetance 
til embedsmændene. Selv
om deres faglige ekspertice 
ikke skal drages i tvivl, er der 
en forventning om, at sager, 
der kræver en skønsmæssig 
vurdering, afgøres af folke
valgte. 

En væsentlig forudsæt
ning for en saglig sagsbe
handling er naturligvis, at der 
anvendes de mest relevan
te .værktøjer" i forbindelse 
med støjmålinger. På dette 
område vil en dialog mellem 
myndighederne og KDA 
kunne bidrage til et væ
sentlig bedre beslutnings
grundlag, baseret på op
daterede målemetoder. 

Aksel C. Nielsen 
Formand for Kongelig 

Dansk Aeroklub 
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Møder m.v. 
Flyveteknisk Selskab 
Mandag den 4. december kl. 1930 i Ingeniørhuset i Køben
havn. : Hvem fløj først til Nordpolen? Myter og fakta. Fore
drag af overflyveleder Ove Hermansen. Tilmelding: Tlf. 33 
15 65 65, lokal 2043 eller fax 33 15 37 07. 

Dansk Flyvehistorisk Forening 
Lokalafd. København 

Onsdag den 6. december kl. 1930 i Forsvarsakademiets 
auditorium, Svanemøllens Kaserne, bygn. 38: Ekspediti
onsflyvning i Nordøstgrøn/and, sommeren 1995. Foredrag 
af luftkaptajn Jørgen Svensson. 

Københavns flyvehistoriske 
Selskab 
Onsdag den 13. december kl. 1900 på Tycho Brahe Plane
tarium, København: Tysk vejrtjeneste under Anden Verdens
krig. Foredag af museumsinspektør Svend E. Albrechtsen. 

Flyforsikring 

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

DEC. 95 

Velkommen hos 
Danmarks stærke 
forsikringspartner. 

@dan 
Luftfartsafdelingen 

Gammel Kongevej 60 
1790 København V. 

Tif.: 31 21 21 21 

Dit flys bemaling fortæller 
hvem du er! 

Udstråler dit fly prestige eller 
det modsatte? 

Kontakt 
Danish Aircraft Painting 
vi udfører omhyggeligt 
og professionelt enhver 

oplakering af alle flytyper! 

FJ---~~========== 
~ ~ ~ 

Odense Lufthavn, 5270 Odense Nord, tlf. 65 95 55 35 

BENDIX/KING's 
nye GPS KLN35A og 
COMM/GPS KLX 135A 
til priser fra USD 2.300,-

lla:l ,. . , •• '·-.. 
C , 

, . 
... ., •, M'• •,, I W • - I ~ ~ - ·-... I- _,. '" 

Hvis de ønsker yderligere oplysninger, kontakt 
os da venligst på telefon 46 19 00 91 og spørg 
efter Bent eller Søren 

DANSK FLY ELEKTRONIK APS 
ROSKILDE LUFTHAVN TLF 4619 00 91 FAX 4619 07 05 
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Bøger 

Draken 40 år 

Bo Widfeldt: SAAB 35 Draken. 
Air Historie Research, Nassjo 
1995. 170 s. 300 x 215 mm. 
ISBN 91-971605-4-7. 240,00 
SEK indb. 

Bogen er udsendt i anledning 
af, at det den 25. oktober var 
40 år siden Saab 35 Draken 
fløj første gang, og det er en 
fornem hyldest til en veltjent 
veteran, der sandsynligvis fort
sætter i aktiv tjeneste et styk
ke ind i det næste årtusind. 

Den har en lang undertitel: 
En historisk återblick på pro
jektering, utveckling, tillverk
ning och tjansten inom de 
svenska, finska, danska och 
osterrikiska flygvapen. 

Det dækker på fortrinlig vis 
hvad bogen indeholder. Hertil 
er kun at tilføje, at der står en 
utrolig masse i bogen og at 
den bringer en masse infor
mationer, som næppe har væ
ret publiceret før. 

Og så er der billederne. 
Der er selvfølgelig en mase 
flotte farvebilleder ( og sort/hvi
de), men der er også store tre
planstegninger af de forskel
lige versioner og en række 
tekniske tegninger. 

Saabs nu pensionerede 
marketingchef Olof Wiren har 
bidraget med et meget interes
sant kapitel om eksporten af 
Draken, herunder to sider om 
salget til Danmark. 

Er det så alt om de danske 
Draken? 
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Nej, der er også otte sider 
tekst med s/h illustrationer og 
treplanstegninger om deres 
tjeneste i Flyvevåbnet, fem 
sider med farvefotos og en 
side med oversigt over de 
enkelte fly (listen omfatter i 
øvrigt samtlige 615 Draken). 

Bogen om Draken er nok 
mere teknisk betonet end de 
fleste typebøger, men gør det 
noget? Flyvemaskiner er an
det end farveskemaer! Det er 
en af de grundigste og mest 
gennemarbejdede typebø
ger, denne anmelder har stif
tet bekendtskab med. 

Kan det mon gøres bedre? 
Jeg tvivler. H.K. 

Kan købes hos Air Historie 
Research AB, Rådhusgatam 
26A, S-571 31 Nåssjo, Sveri
ge mod forudbetaling af SEK 
260,00 (incl. portotillæg) pr. 
check eller indsat på giro nr. 
454 45 48 - 3. 

Hawk 
bliver myndig 

Peter R. March: Hawk comes 
of age. RAFBF Enterprises, 
Fairford 1995. 160 s., 280 x 
215 mm. ISBN nr. 1-899808-
00-0. GBP 14,95 hft. 

I England skal man åbenbart 
stadig være 21 år for at blive 
myndig ( come of age) - denne 
bog markerer i hvert fald, at 
der er gået 21 år siden British 
Aerospace Hawk fløj første 
gang (21. aug. 1974). 

Og den gør det på en fin 
måde. Der er en grundig skild
ring af flyets udvikling med 
mange interessante skitser af 
de tidlige projekter. Andre ka
pitler omhandler Hawks an
vendelse i Royal Air Force, her
under The Red Arrows og hos 
de mange udenlandske kun
der. Knap halvdelen af bogen 
optages af tillæg med tekniske 
data, produktionslister m.m. 

Men det er ikke blot en fak
tafyldt bog. Billedmaterialet er 
overdådigt - der er 290 illu
strationer, heraf 270 i farve! 

H.K. 

Bogen sælges til fordel fo rThe 
Royal Air Force Benevolant 

Fund gennem RAFBF Enter
prises, PO Box 1940, Fairford, 
Glos. GL7 4NA. Pris GBP 
14,95, portotillæg for Europa 
GBP 1,50. 

Vejret 

Finn Brinch: Meteorologi for 
motorflyvere. KDA Service, 
Roskilde 1995. 200 s., A4. 
ISBN nr. 87-980768-4-1. 
225,00 kr. hft. 

Bogen er især rettet mod kom
mende piloter og er lillebror til 
bogen Flyvemeteorologi, der 
anvendes til erhvervscertifika
ter. Det betyder, at den er et 
godt grundlag for de, der øn
sker at fortsætte deres uddan
nelse indenforflyvningen, men 
samtidig er bogen et godt 
redskab for de læsere. der 
ønsker at vide mere om mete
orologi. 

Bogen indeholder farvefo
tos fra Air BP's skybilledserie 
og mange andre illustrationer. 
Den er meget nemt tilgænge
lig, idet den indeholder et in
dex, der ikke aleme fortæller 
kort om et emne, men også 
henviser til hvor det står nær
mere beskrevet i bogen. 

Forfatteren anvender ofte 
havarier og hændelser samt 
egne oplevelser til at beskrive 
de forskellige vejrforhold - det 
gør bogen levende. 

Bogen er sat med forskel
lige typer. Det gør det nemt 
for læseren at se, hvad der er 
væsentligt stof til A-certifikat 
samt hvad mere er at vide om 
meteorologiens (vid)underli
ge verden. 

K.L. 

NB! Pris i KDA Service for med
lemmer af KDA: 225,00 kr. 

FTK 
gennem 40 år 

S.B. Hel/den: Fra Taktisk til 
Operativ Kommando. Flyver
taktisk Kommando, Karup 1995. 
202s., 225x 165mm. ISBN nr. 
87-985277-0-3. 75,00 kr. hft. 

Da major S.B. Hellden i 1990 
blev leder af Flyvevåbnets 
historiske Samling, blev han 

opfordret til at ajourføre den 
bog, han 1 O år tidligere have 
skrevet i anledning af, at Fly
vertaktisk Kommando (FTK) 
fyldte 25 år. 

Det gjorde han så - ved si
den af havende tjeneste, dvs 
i sin fritid - og bogen var fær
dig til FTK's 40-års jubilæum i 
år. 

Det er dog stort set en helt 
ny bog, Hellden har skrevet, 
og den er mere end en skil
dring af FTK's historie. Det er 
faktisk Flyvevåbnets historie 
(set fra den store bunker i 
Karup), og selv om FTK først 
blev oprettet i 1955, går bogen 
tilbage til 1945, da man efter 
krigen begyndte på bar bund 
med at skabe det, der i 1950 
blev til Flyvevåbnet. 

Formen er stort set krono
logisk, dog er der et særligt 
afsnit om den elektroniske 
krigsførelse i Flyvevåbnet, 
skrevet af major P.E. 
Skorstensgaard. I øvrigt 
bærer teksten bærer præg af, 
at forfatteren fra sin mange
årige tjeneste i FTK har et 
personligt kendskab til emnet 
og til de omtalte chefer m. fl. 

Bogen afsluttes med orga
nisationsskemaer, oversigter 
over chefer og ledere ved FTK 
stabe og styrkelister over For
svarets fly siden 1945. 

Der er masser af billeder, 
226 sort/hvide og otte farve, 
men det er synd, at der ikke 
var råd til flere bare lidt større 
illustrationer - mange er nær
mest i frimærkestørrelse. 

Det er faktisk også det ene
ste, der er at udsætte på bo
gen - og så at der ikke er et 
stikordsregister. Heildens bog 
er nemlig en sand guldgrube 
af oplysninger om dansk 
militærflyvning 1945-1995. 

Lad dig ikke vildlede af 
dens beskedne udstyr og 
den tilsvarende lave pris -
sjældent får man så meget for 
pengene! H.K. 

Kan fås mod indsendelse af 
check på 75,00 kr. til Flyvevåb
nets historiske Samling, Flyve
station Karup, 7470 Karup. 

Porto og forsendelsesom
kostninger er inkluderet i pri
sen. 
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Igen en god årbog 

LUFT-OGR 
ARBOGE UMFARTs 

N 1995-96 

Bent Aalbæk-Nielsen (red.): 
Luft- og Rumfartsårbogen 
1995-96.NyboderBoghande~ 
København 1995. 208 s., 225 
x 260 mm. ISBN nr. 97-88396-
18-50. 225,00 kr. indb. 

Det er ikke noget problem at 
finde på julegaven til de fly
veinteresserede: Luft- og rum
fartsårbogen 1995-96 er ud
kommet. 

Den ligner sig selv fra de 
tidligere årgange - solidt ind
bundet, trykt på pænt matglittet 
papir med - for det meste -. 
gode fotos. 

Igen i år er indholdet meget 
varieret med både reportage
stof og historiske artikler samt 
det glimrende afsnit Hvad ske
te hvornår, dækkende peri
oden 1., juli 1994 - 30. juni 
1995, som jeg personlig sy-nes 
er meget nyttigt. 

Bogen indledes med en 
omfattende artikel om situatio
nen for den internationale luft
fart. Det er Bent Aalbæk-Niel
sen, der har "målt blodtrykket'' 
på de store luftfartsudstillinger 
i Farnborough og Paris. Det 
kan konstateres, at nu begyn
der det at gå lidt fremad igen 
efter de svære kriseår, dog 
med benhård konkurrence. 

Et ganske interessant ind
læg. 

Lars lllum Jørgensen har 
skrevet en informativ artikel om 
Flyvematerielkommandoen, 
en stor virksomhed med 1.300 
ansatte og et årligt budget på 
halvanden milliard kroner. 

Redaktøren har været på 
besøg på Danish Aerotech i 
Karup, en ung og dynamisk 
virksomhed, der beskæftiger 
sig med kontraktservice, ud
viklingsarbejde, kvalitetskon-

trol, renovering af brændstof
tanke og meget mere - dets 
nyeste skud på stammen er 
et missilservicecenter. 

En spændende artikel om 
en spændende virksomhed. 

Læseren kan også blive 
ført up to date med udviklin
gen på rumfartens område, 
idet Bent Aalbæk-Nielsen har 
skrevet både om EuroMir og 
om ERS1/ERS2 satellitterne. 

Flyvehistorien bliver ikke 
glemt i den nye udgave. Hans 
Kofoed fortsætter sin lange do
kumentationsserie om Kramme 
& Zeuthen med en omtale af 
kunstflyvningsflyet KZ VIII , 
hvoraf fabrikken kun fremstil
lede to, men en replika, bygget 
af trafikflyver Hardy Vad, ven
tes snart i luften. 

50-året for Anden Verdens
krig ophør markeres med en 
lang artikel, De betalte for vor 
frihed, af N.N, Schaiffel-Niel
sen. Det er en dramatisk be
retning om besætningen på 
en Lancaster, der blev skudt 
ned i 1944 ved Vejle. 

Men der er meget mere at 
læse om, så ønsk bogen til Jul! 

Carsten Jørgensen 

-
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Rationalisering 
Bøje Larsen & Pernille L0tz
høft (red.) : Slank og rå. Forla
get Sporskiftet, Charlotten
lund 1995. 154 s. 165 x 235 
mm. ISBN nr. 87-89189-27-2. 
450,00 kr. hft. 

Bogens emne ligger uden for 
vort normale stofområde. Det 
er "Business Process Reengi
neering og andre drastiske ra
tionaliseringsmetoder i prak
sis", som der står på titelbladet. 

Og det er ikkefordi Bøje Lar
sen er ivrig privatflyver eller 
fordi han har forestået Statens 
Luftfartsvæsens brugerunder
søgelse, at bogen skal om
tales. Det er fordi den indehol
der et kapitel om luftfart, hvor 
SAS sammenlignes med det 
britiske Virgin Atlantic, og selv
om bogen er skrevet dengang 
SAS havde stort underskud og 
Virgin Atlantic overskud, er det 
interessant og tankevækken
de læsning. H.K. 
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Pilot hentet ud af fjendeland 
Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nle/sen 

Det er ikke længe siden ver
den var optaget af den ameri
kanske F-16 pilot, kaptajn Scott 
O'Grady's mirakuløse redning 
ud af serbisk-bosnisk territori
um. 

Mange vil endnu huske de 
bevægende billeder da han 
takkede sine redningsmænd 
fra US Marine Corps. 

Hvordan vil det gå vore 
egne F-16 piloter, hvis de en 
dag bliver kaldt til tjeneste un
der NATO's !AF-styrke (Den 
umiddelbare reaktionsstyrke), 
og kommer i samme situation? 

Svaret kan gives her: De
res udstyr vil være fuldt på høj
de med O'Gradys. 

Siden januar i år har Flyve
våbnet været igang med at 
udvikle en såkaldt Combat 
Survival Vest (CSV, overlevel
sesvest til brug i kamp), for
tæller lederen af SUN-værk
stedet (Sæde-, Udrustnings
og Nødudstyrsværkstedet) på 
Flyvestation Skrydstrup, se
niorsergent B. Kristensen. 

Udviklingsarbejdet foregår 
i samarbejde mellem Flyve
sikkerhedssektionen ved Fly
vertaktisk Kommando, Vå
benteknisk Afdeling i Flyve
materielkommandoen, SUN
værkstederne på Ålborg og 
Skrydstrup samt F ON-office
ren på Ålborg (FON står for 
flyve- og nødudstyr). 

Og selvfølgelig FON-offi
ceren på Flyvestation Skryd
strup - han er så at sige pilo
ternes repræsentant i arbejds
gruppen. 

Initiativet til arbejdet kom 
fra Flyvestation Skrydstrup, 
som fra første januar stiller 
Eskadrille 730 til rådighed for 
NATO's !AF-styrke. 

På BIKINI øvelse 

Kristensen var med på en tur 
til Holland, hvor man ville ori
entere sig om, hvorledes hol
lænderne havde løst proble
met med CSV. 

- Det, vi kunne konstatere, 

siger han, var, at det danske 
overlevelsesudstyr er fuldt på 
højde med hollændernes. 

Repræsentanterne kunne 
således drage hjem og fort
sætte arbejdet med vesten. 
Deres korrespondent så den 
prøvet på chefen for Flyvesik
kerhedssektionen i Flyvertak
tisk Kommando, oberstløjt
nantA.S.Sørensen (RØR), un
der den store forsvarsudstil
ling i Herning. Dengang var 
der træklodser i lommerne på 
vesten. Det er der ikke mere. 

CSV blev også afprøvet un
der ~en årlige BIKINI overle
velsesøvelse i Ebeltoft Vig, 
hvor det viste sig, at en af lom
merne 1<om i vejen for et par 
faldskærmsliner og måtte flyt
tes. 

I det hele taget har man 
rokeret en del rundt på disse 
lommer i tidens løb, for at 
vesten med sin vægt på lidt 
over tre kg ikke skal genere 
piloten mere end højst nød
vendig. 

Vestens indhold fra venstre mod højre. Nederst CSAR (Combat Search and Resque) (Eftersøgnings
og redningsradiostation), over den en Light Marker, der med en speciel hætte over glasset kan 
sende infrarødt lys. Nederst midt for 6 dl rent norsk kildevand. Over det th. GPS-modtageren, 
nederst til højre kemiske infrarøde knæklys og over dem en Colt Cobra revolver. 
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Nødsender 

Vesten indeholder en CSAR
radiostation (Combat Search 
and Rescue), der er sådan 
indrettet, at den kun svarer på 
den frekvens, som eftersøg
ningsfly (AWACS) sender ud 
og det kun i få hundrede 
millisekunder - fjenden skal ik
ke have mulighed for at blan
de sig. 

Radiostationen tunes ind 
på en kendt frekvens inden 
starten. Sker der flyet noget, 
gives frekvensen til eftersøg
ningsholdet. 

Radioen kan også anven
des som almindelig SARBE 
(nødsender), men så stiger 
strømforbruget voldsomt. 

Hvor er jeg? 
Den pilot, der daler ned i et 
fjendtlig område, vil være me
get interesseret i at vide, hvor 
han er. Det kan han få at vide 
med 15 meters nøjagtighed af 
den GPS ( Global Position Sys
tem, globalt positionsbestem
melsessystem), som også 
sidder i vesten. 

I den briefing, han modta
ger, inden han begiver sig ud 
på en mission, indgår også en 
oversigt over fjendtlige styr
kers positioner. Han kan der
for søge til et område med 
mindre fjendtlig aktivitet, hvor 
det vil være mindre risikabelt 
at sende en helikopter ind for 
at samle ham op. 

Infrarødt lys 

At finde et menneske om 
natten i buldrende mørke i et 
stort land kan være svært. 
Den nedskudte pilot kan hjæl
pe sine redningsmænd ved at 
svinge et par infrarøde knæk
lys over hovedet. Det vil i de 
Night Vision Goggles (nat
tesynsbriller) som piloten i ef
tersøgningshelikopteren har 
på, ses som en lysende skive. 

Den forulykkede pilot kan 
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Dagny Holdt i færd med at sy lommer fast på Combat Surviva/ 
vesten. Hun har efterhånden flere gange flyttet rundt på dem, alt 
efter, hvor man nu konstaterede, at de generede piloten mindst 
i hans primære job, at flyve flyet. 

Lederen af SUN-værkstedet på Flyvestation Skrydstrup, 
seniorsergent B. Kristensen, i færd med at prøve den nye 
overleve/ses-vest på chefen for Flyvesikkerheds-sektionen i 
Flyver-taktisk Kommando, oberstløjtnant A.S. Sørensen. 
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også forsyne sit Light Marker 
(markeringslys) med en hæt
te, som gør den udsendte lys
stråle infrarød. Endelig har 
han et signalspejl til sin rådig
hed. 

Alle disse ting er i vesten 
foruden en 9 mm Colt Cobra 
revolver og 6 dl rent drikke
vand hentet i en højfjeldskilde 
i Norge. 

Hvad er der plads til? 

F-16 flyet levner ikke megen 
plads til overlevelsesudstyr. 
Derfor sker der hele tiden en 
afvejning af, hvad man skal 
have med. 

Lige i øjeblikket skal der 
gø res plads til en sovepose i 
overlevelsessættet ( Su rvival 
Kit), som ligger i bunden af 
flyets sæde. Soveposen, der 
kan holde piloten varm helt 
ned til minus 22", er vakuum
pakket og hård som et bræt. 

Skal der være plads til den, 
er der andet der må ud. 

- Det er der, debatten står i 
øjeblikket, men piloterne er 
selv med til at vælge deres nød
udstyr, siger Kristensen. Det er 
jo også dem, der i værste fald 
skal bruge det, slutter han. 

Fortsat udvikling 

Vi kigger ind på SUN-værkste
dets systue, hvor Dagny Holdt 
er beskæftiget med at sy 
lommer på overlevelsesveste. 

Kristensen tager en ny vest 
op af kassen og fortæller, at i 
fremtiden kommer vestene, 
der fremstilles af Transaero 
Equipment Ltd, hjem uden lom
mer. Det vil sige, at fru Holdt får 
nok at se til, når der skal sys 
lommer på små 100 veste. 

-Skal I sy veste til hele Fly
vevåbnet? spørger vi. 

-Ja, det bliver nok enden på 
det. Tidligere fik vi den slags 
arbejde lavet på Hovedværk
stedet i Aalborg, men de har 
kun en sadelmager tilbage. 

Vi forlod SUN-værkstedet 
på Flyvestation Skrydstrup 
med en fornemmelse af, at alt, 
hvad der kan gøres, bliver 
gjort for at sikre piloternes 
overlevelse, hvis uheldetskul
le være ude. • 

Netop 
hjem

kommet 
Allied Aircraft 

Piston Engines 
of World War 2 

Graham White 
An enjoyable, infor-

mative book for aero
nautical engineers, 
aircraft enthusiasts, 
WWI I veterans and 

buffs, and historians. 
426 sider, gennemi/1. 

indbundet 420 kr. 

Video 
Fortegnelse over ca. 
50 nye flyvidoer fra 
England er nu klar. 

Vi lagerfører altid 
over 150 forskellige 
dokumentarfilm om 

fly, 2. Verdenskrig og 
efterkrigstid. Rekvirer 

fortegnelser. 

Luft- og 
Rumfartsårbogen 

1995-96 
Arets udgave er den 

14. i rækken. 
Indbundet kr. 225,
Særpris ved samlet 
køb af alle 14 bind 

1500 kr. 

NYBODER 
BOGHANDEL 

St. Kongensgade 114 
1264 København K 

Tlf. 33 32 33 20 
Telefax 33 32 33 62 



Oscar 
Yankee 

Kommentarer 
til Oscar 
Yankee 

Tre nye typer: Caravan 11, 
SlingsbyT.21 Bog Duo Discus 
- det er vist noget af en rekord 
for denne rubrik. 

Caravan li OY-PED er fra 
1989, ex G-BSRY. 

SlingsbyT.21 B (T'et står for 
Type) OY-XSI er bygget i 1950 
til Royal Air Force somWB985, 
ikke af Slingsby selv, men af 
Martin Hearn Ud., Hooton 
Park (ved Liverpool). Dette fir
ma byggede 19T. 21 B til Roy
al Air Force, og de anvendte 
deres militære serienummer 
som byggenummer. OY-XSI 
kom hertil i fjor i havareret stand 
fra Sverige, hvor det havde 
fløjet siden 1986 som SE-SMA. 

Duo Discussen (OY-XVK) 
er fabriksny. 

Og så de øvrige "nye" fly: 
LongEZ OY-EEZ er importeret 
fra USA, ex N245R. Byggeår 
1983. 

MUK Airs Jetstream OY
MUE er indlejet fra fabrikken 
indtil 1998. Den er fra 1987, 
ex G-BTAI, og har tidligere flø
jet for italienske selskaber, 
indregistreret I-BLUl,senere I
ALKD. 

Cherokee Six OY-PCF (år
gang 1969) er ex OH-PCF, så 
der var ikke brug for megen 
maling, da den skulle på dansk 
register. 

Cessna 340A OY-RAV er en 
1979-model, ex N98976. 

En kommentar til ejerskiftet 
for OY-SKY: Flyvehavregård 
ejes af Jens Kr. Frost, partner i 
Center Air. 

Piper "Panther Navajo" OY
ELK fotograferet den 1. 

oktober i Københavns 
lufthavn Roskilde. 
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Tilgang 

OY- Type 

EEZ Rutan LongEZ 
MUE BAe Jetstream 31 
PCF Piper PA-32-300 
PED Cessna F 406 
RAV Cessna 340A 
XSI Slingsby T. 21 B 
XVK SH Duo Discus 

Slettet 

OY- Type 

Fabr. nr. 

245-0691 
758 
32-40755 
0046 
340A0716 
WB985 
57 

Dato Ejer 

Reg.dato 

10.10. 
18.9. 
3.10. 
28.9. 
11.10. 

10.10. 
18.9. 

Bell 47G 4.10. Nordkyfa, Helsinge 
SAS DC-9-21 1.10. 

Ejer 

Per H. Kristensen, Tureby 
MUK Air, Kastrup 
ATB ApS, Sønderborg 
NAC Nordic Aviation Contractor, Skive 
Stig Ravn, Karise 
Slingsby-gruppen, Holstebro 
Herning Svæveflyveklub 

Årsag 

Ldb. udløbet 11.10.1991 
Lejemål ophørt 

HDH 
KGE 
SUJ 
XAN 
XDZ 
XSB 

Cessna 500 11.1 O. The Aeroplane Co., Billund Solgt til USA 
Mucha 100A 13.10. 
Astir es 27.9. 
LS7 4.10. 

P. Marquardsen, Løgumkloster + 
Lars Busch Christensen, Kolding 
Dansk Svæveflyver Union 

Solgt til Island 
Hav.1 .7.95, Gesten 
Hav. 3.7.95, Lezno, Polen 

Ejerskifte 

OY- Type Reg.dato Nuværende ejer Tidligere ejer 

BHZ D.H. 104 Dove 14.10. Anton Højland, Stauning Dansk Faldskærms Union 
NUA Cessna TU 206G 27.9. Vejle Rejser, Billund VR lnvest, Vejle 
SKY PA-31-350 18.10. Flyvehavregård, Smørum Kryger Falden Management, 

Vallensbæk 
XTD Rhonadler 11 .10. Ålborg Aero Sport Fyns Svæveflyveklub 

Panther-Navajo 
Piper PA-31-350 OY-ELK (denne rubrik, forrige måned) ankom til Københavns lufthavn Roskilde 
den 1. september efter at være malet om i Odense. (Flyet var N803DM, da det første gang kom 
til EKRK den 15.juli i år). 

I modsætning til de andre danske Navajoer er dette eksemplar Pantherkonverteret med winglets 
og firebladede propeller (med bøjede tipper) - det giver et støjtal på bare 77 dB. 

Flyet flyver nu for lkaros Fly. 
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f;y. 
kending 

Vil du vinde en flyvebog? 
Skriv løsningen på et alminde
ligt stykke papir med angivel
se af billednummer og flytype 
og send den til FLYV, Skt. Mar
kus Alle 13.4, 1922 Frederiks
berg C, så den er fremme se-

1 

5 

9 

.. 
13 

nest den 20. december - og 
mærk venligst konvolutten 
Flykending. 

Blandt de rettidigt indsend
te løsninger trækker vi lod om 
to præmier. For at vinde første
præmien skal indsenderen 
have identificeret alle 16 flyty
per korrekt, mens det for an
denpræmien er tilstrækkeligt 
med 12 rigtige. 

Løsningen på opgaven 
bringes i nr. 1, vindernes nav
ne i nr. 2. 

2 

10 

Opgaven i nr. 11 : 
1. Tu-22 Blinder 
2. An-22 Cock 
3. C-130 Hercules 
4. Su-25 Frogfoot 
5. Gulfstream 
6. An-12 Cub 
7. 11-76 Candid 
8. Puma 
9. Tu-22M Backfire 

10. F-5 Freedom Fighter 
11 . F-16 Falcon 
12. An-26 Guri 
13. A-10 Thunderbolt 

3 

7 

11 

14. S-61 Sea King 
15. CH-53 Sea Stallion 
16. T-17 Supporter 

Vinderne af opgaven i nr. 10: 
Lars Bjørn Hanssen, Løjt 
Gildegade 18, 6200 Åbenrå 
(Vingar for Norden. Nordens 
flygvapen i farg). 

Axel Ankerstjerne, Toelstangs
vej 35, Mullerup, 4200 Sla
gelse (Berømte fly: F-16). 

8 

~ 12 

~ SKOLEN FOR LUFTFARTS UDDANNELSERNE 
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B + I og D aftenkursus starter i København 4. januar 1996 

D dagkursus starter i København og Billund 18. marts 1996 

Konverteringer og andre luftfartsuddannelser oprettes efter aftale 

FLT aftenkursus starter i København og Billund ultimo januar 1996 

Ring eller skriv efter uddannelsesprogram for 1996 

Luftfartsskolen BLL: Ellehammers Alle 1, 7190 Billund, tlf. 75 33 23 88, telefax 75 33 29 01 
Luftfartsskolen CPH: Hermodsgade 28, 2200 København N, tlf. 31 81 75 66, telefax 31 81 71 87 
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Model
siden 

Før jeg skriver om nogle af de 
herlige nyheder på plastic
modelfronten her i julemåned 
en, vil jeg bringe en hyldest til 
en af årets flyvende 50 års 
jubilarer, Flyvevåbnets Perci
val Proctor 3, der som den før
ste militærfly efter befrielsen 
blev leveret til Danmark. De 
to første ankom til Kastrup den 
30. november 1945, og de re
sterende fire blev leveret nog
le måneder efter. 

-
. ., 

• -
Desværre er det ikke mu

ligt at anskaffe en plasticmo
del af proctor til det private 
flyvemuseum. 

Der har ganske vist eksi
steret en model i skala 1 :72 
af Percivals lavvingede him
melstormer med de store hjul
kapsler og den herlige, fløj
tende lyd fra Gipsy Queen 
motoren. Den blev udsendt af 
Frog for mange, mange år si
den, men den er desværre ik
ke blevet genudsendt, så hvis 
man vil have en Proctor i sin 
samling, må man enten vente 
til en eller anden behjertet 
sjæl - for eksempel en plas
ticmodelfabrikant - forbarmer 
sig over en, ellers må man 
igang med træ, kniv, fil og 
sandpapir. 

Til gengæld er der meget 
andet at glæde sig over plas
ticmæssigt. 
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Gode gamle bekendte 
Af Wilhelm Wil/ersted 

Den flyvehistoriske interesserede kan som plasticmode/bygger til enhver 
tid boltre sig blandt luftens klenodier, og hvis man er intens samler, kan 
man uden videre oprette sit eget flymuseum med nogle af de flytyper, der 
har været med til at markere den flytekniske udvikling siden to amerikan
ske brødre i århundredets begyndelse hævede sig de første få centimeter 
op fra jorden og dermed indledte luftens erobring. 
Traditionen tro har mode/fabrikanterne ruster sig til julehandel og lance
ret en række nye samlesæt til plasticmodel/er, således at rette vedkom
mende - det vil naturligvis her sige familiens plasticsamlere - kan få "hårde 
pakker" under juletræet - også i Ar. 

il 

+ 

• 602 

Flyvevåbnets 50-års jubilar - De danske militære Proctors 
Percival Proctor - i skala 1 :72 var malet gule på undersiden. 
i et nu meget sjældent samle-
sæt fra Frog. 

Airfix - sættet i 1 :72 med en 
svensk J 30 Mosquito. 
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Airfix er heldigvis igen 
tilbage på banen. Den danske 
repræsentant, H. Wittrok i Has
lev syd for København, kan 
præsentere et fint sortiment fra 
såvel Airfix, som Heller og Ta
miya, som firmaet også har i 
sin stald. 

Airfix er trofast overfor 1 :72 
formatet, så derfor er hoved
parten af samlesættene på 
nyhedsfronten også denne 
gang modeller i denne popu
lære skalastørrelse. 

Luttwaffes maskiner nyder 
stor popularitet blandt model
byggerne - faktisk, mærkeligt 
nok også, især blandt de bri
tiske samlere! Men det er vel 
det britiske sportsmanship, 
der slår igennem her også. 

Blandt nyhederne denne 
gang er en ny udgave - model 
mæssigt - af Arado Ar 196, det 
tyske pontonfly, som var i 
udstrakt brug - blandt andet 
også i Danmark - under Anden 
Verdenskrig. 

For søflyinteresserede er 
der også en anden model
mæssig godbid, nemlig Grum
man J2F-6 Duck, amfibiet 
med den karakteristiske, store 
ponton sammenbygget med 
kroppen. Der er mærker med 
i sættet til to forskellige udga
ver og ditto bemalinger, et fly 
fra US Navy stationen i Patu
xent River fra 1943 og et fly 
fra 10. redningseskadrille 
1948 baseret i Alaska. · 

Den britiske de Havilland 
Mosquito findes i mange sam 
lesæt, men denne gang har 
Airfix udsendt en Mossie i 
svenske farver. Flygvapnet 
anskaffede nemlig i 1948 60 
Mosquito Mk.XIX som natjager, 
mens man ventede på de 
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Havilland Venom. Svenskerne 
benævnte deres Mosquitoer J 
30, og det er en sådan, der nu 
er blevet lanceret fra Airfix. Men 
der er naturligvis også mærker 
med til et RAF-fly, hvis men 
hellere vil have en brite i samlin
gen. 

En anden herlig bekendt er 
English Electric Canberra i 
den version, som den ameri
kanske flyfabrik Martin frem
stillede til USAF som B-57B og 
RB-57E. RB-57'eren er et fly 
fra USAF's Tactical Recon
naissance Wing, der opere
rede fra Tan Son Nhut basen i 
Sydvietnam i 1966, B-57'eren 
i Airfix-sættet er fra 41. Air Di
vision og er fra 1965. 

Buccaneer i 1 :48 
For at 1 :48 samlede ikke 

skal lede forgæves under jule
træet, lancerer Airfix en herlig 
model af en Hawker Siddeley 
buccaneer i denne skala. Og 
det er naturligvis en flot og me
get detaljeret model, der både 
kan samles som et Royal Navy 
fly og som en Buccaneer fra 
det sydafrikanske flyvevåben. 
Byggevejledning en er en helt 
lille bog, så man bliver ledt 
forsvarligt og trygt gennem 

samlingen af de 120 enkelt
dele, og tilsvarende bliver 
man naturligvis orienteret 
grundigt om, hvor man skal 
placere mærkerne på model
len. Det er virkelig en lækker
bidsken for modelsamlerne. 

En anden herlig sag, som 
også nu er kommet til landet, 
os som også markedsføres 
her af H. Wittrock er den i 
modelbyggerkredse længe 
ventede "flyvende vinge" -
Northrop XB-35. 

En flot model i skala 1 :72, 
der færdigbygget med en 
spændvidde på omkring 80 
centimeter fylder godt - i 
bredden i hvert fald - i model
samlingen. 

Modelbyggeriets side
gevinster 
I kølvandet - eller man skulle 
måske snarer kalde det for 
slipsstrømmen - af modelbyg
gernes aktiviteter er der duk
ket en række special-bøger 
op om mange af såvel de rent 
historiske som de aktuelle og 
helt moderne flytyper. 

Også her er H.Wittrock 
med i billedet. Firmaet mar
kedsfører nemlig det ameri
kanske Squadron forlags ty-

pebøger, som går under fæl
lesbetegnelsen ..... .in action", 
relaterende til en bestemt 
type, der så i billed- og type
bogen bliver gennembearbej
det med tegninger og en mas
se fotos. 

Blandt nyhederne netop nu 
er "Meteor in action" og "Sea 
King in action". Begge disse 
typer har jo også dansk inte
resse, idet Meteor var ansat i 
Flyvevåbnet fra 1949, og Sea 
King Sikorsky S-61, der efter
hånden har flere årtier på ba
gen herhjemme, stadig er i 
brug iført danske kokarder. 

Ny fra Squadron-forlaget er 
deres bog-serie "Mini in ac
tion". 

Nyeste minihæfte handler 
om Vigilante, North American 
fabrikkens hangarskibsbase
rede overlydsfly, der blandt 
andet blev anvendt som foto
fly under Vietnamkrigen. I ty
pebogen i lommeformat be
skrives det spændende fly, 
som også modelbyggerne har 
et godt øje til, idet et par fabri
kanter har udsendt modeller i 
1 :72 af det. 

Med disse ord vil jeg ønske 
læserne en rigtig glædelig jul 
- og et godt modelbygger-år 
1996!. • 

'· N rlfllop Xn-35 Arets mc)(/i /. u 
i 1.7,0 r,n AMT 
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lnstru~~r? 
Professionel pilotuddannelse 
hos landets ældste flyveskole. 
Den bedste vej til et job I luftfart. 
Ring og få uforbindende mere 
at vide om vore uddannelses
programmer til fornuftige priser. 

Stauning Aero Service 
-tilbyder alle former for fly-vedligeholdelse og reparation 

incl. struktUf'• og lærredsreparationer 
samt totalrenoveringer og maling af fly 

på op ti'J 5700 kg. MTOM ll©M@~D 
Air· & Tralnlng Center West 

Karup Lufthavn . Tlf. 97 10 12 66 
Ring 97 36 90 55 og få et prisoverslag eller tilbud ... 

Julegave 
Pilotjakke, splinterny, 
læder, original Boeing, 

størr. MIL 
Stauning 

------------lli,,.___•-..... -
Service JAA authorization no. SLV 014 

Kr. 1200,
Schleiss Trading 
Tel. 42 86 50 57 
Fax 42 86 46 57 

Staunlng Lufthavn - OK-li900 Skjern - Tel. +45 97 36 90 55 - Fax +45 97 36 93 04 

God service og fornuttlge priser til kvalitetsbevidste flyejere 

SAS FLIGHT ACADEMY 
og 

SKOLEN FOR LUFTFARTSUDDANNELSERNE 

uddanner 

TRAFIKFLYVERE 
Ring eller skriv efter uddannelsesprogram med nærmere oplysninger 

om optagelsesbetingelser, uddannelsesforløb, priser etc. 
hos: 

JAJ 
SLU TRAFIKFLYVERSKOLEN/ 

DANISH AVIATION COLLEGE 

FLIGHT ACADEMY 

Lufthavnsvej 60, DK 4000 ROSKILDE 
Tel. +45 46 19 14 88 - Fax +45 46 19 13 12 

Piper Cub J-3 
1939, OY-AIS, tt 2600 hr, 280 
hr since total renovation of fu
selage and engine. LDB until 
June 1998. 
Price DKK 165.000,
Phone Jørgen Pedersen 
Tlf. 7558 3402 

'l(arfog .91.ir .91./ S 

FLYUDLEJNING 

Sønderborg Tlf.: 74 42 22 85 
CJ72 IFR 650,-/time* 
Cl72XP IFR 725,-/time* 

Esbjerg Tlf.: 75 16 02 85 
Cl50 VFR 550,-/time* 
Cl72 IFR 650,-/time 

Århus/firstrup Tlf.: 86 36 39 85 
C 152 VFR/NAT 550,-/time* 
Cl72 IFR 650,-/time* 
PA28R IFR 900,-/time 

*Der kan opnåes kr. 100,
rabat pr. time ved 

forudbetaling af min. JO timer 

Cessna 177 RG Cardinal 1977 
IFR, med nyere Narco digital COM og 
R·NAV. Cessna transponder m. ALT. 
Cessna AOF, GPS, ELT A 200A autopi
lot. TT 4SOOTSMOH 1300. Fin stand. 
Pris kr. 345.000,· evt. bytte. 
Henning Andersen 9714 2383 

Halvpart eller mindre andel 
sælges i PA-28-151 årg. 1976. Er 
stationeret på Nordals Flyveplads. 
VFR reg. 4-sædet. Meget pæn og 
velholdt. 
Tlf. dag 7448 6994 
Tit.aften 74451112 
Spørg efter Helge Frederiksen 

Operation Carthage 

Svævefly Trailer 
Lukket glasfiber trailer model 
EAGEL 1300 L. 9,40 X B 1,71 
totalv. 750, årg. 1994, let at 
tilpasse til alle 15-18 m fly. 
Pris kr. 39.500,-
T/f. 9 781 1667 ( aften 9 782 1700) 

(Gestapo HG bombet) 424 siders dokumentation, 
880 illustrationer, stort format, A4 restoplag af bogen 
ca. 350, realiseret pris kr. 295 plus moms & porto 
- hos boghandlerne & forlaget direkte. Tlf. 9844 6910 

VI ØNSKER ALLE 
VORE KUNDER OG 
FORRETNINGSFOR

BINDELSER EN 
RIGTIG GLÆDELIG 
JUL SAMT ET GODT 

NYTÅR 

Copenhagen Avionics 
Københavns Lufthavn Roskilde, 4000 Roskilde 

Telefon 42 39 11 11, telefax 42 39 00 29 



W'ESTWIND 
Become an experlenced professional 

PILOT 
WESTWJND I• lha only Dlghl •cademy In lhe USA thai offers and guaranlees 
1.000 hours ol lolal flight time lo Scandinavian graduales ol the inlernship program 

Private, Instrument, Commerclal, Multl-engine, CFI, CFII and MEI. 

$ 18.960 ( = p.t. approx. DKK 104.000) 
• Part 141 + 61 Approved • US Immigration Approved 

In Scand1navia call: Guy Wenckens - PræstefMlledvej 58 - DK 2770 Kastrup 
Tel: Evenlng (+451 3151 2731 - Day (+451 3315 7374 - Fax: 1+451 3315 5131 

WL:.-ST\VJND Av,.,t,on A cadorny ~ 
701 W Dce r Va lley Aoad Phocrmc. AZ 85027 USA Tc l QQ . 1 . 602 5 82 3373 Fa ,i; 582 43~6 

Vi ønsker vore kunder og forretningsforbindelser 
en rigtig glædelig jul samt et godt nytår .. ! 

Servicering af fly og helikoptere 
(også over 5700 kg, samt veteranfly) 

Autoriseret Cessna Service Station 

Autoriseret Skandinavisk Cessna forhandler 

Salg af reservedele 

Konsulentbistand ydes i forbindelse med 
køb/salg af brugte fly 

Fragt- og charterflyvning samt diverse 
specialopgaver med helikoptere 

Rundflyvning med helikopter 

JETCOPTER! 
Hangar 5 Air Service ApS 
Staunlng 
Tlf. 97 36 92 66 
Jels: 
Tlf. 74 55 32 04 

Jeppesen Airway Manual 
for Scandinavia, 

læderindbundet, incl. 8 mdr.'s 
rettelser. Favorabel pris. 
Henv. tlf. 4073 0234 

Hangar 5 Air Service ApS 
Stauning Lufthavn 

DK-6900 Skjern 
Tlf. 97 36 92 66 
Fax 97 36 92 10 

LS7 
with all instruments. 
Year of const.: 1989, 

1400 starts, 1600 hours. 
Tel.: +49 711 685 2443 
Fax: +49 711 685 2496 

~\\' 
~li 
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GENERAL AVIATION HUSH KITS BY: 

"QUIETFLIGHT" SYSTEM GOMOLZIG 

Kære flyejer 
Ønsker du støjen nedsat på dit fly, 

venligst kontakt os på telefon 97 96 53 22 eller 
fax 97 96 53 02 for pris incl. montering. 
North-West Air Service A/S er i dag 
eneforhandler af ovennævnte system 

med godkendte ST-er. 

North-West Air Service A/S 
Thisted Airport . DK-7730, Hanstholm 
Tlf.: 97 96 53 22 . FAX: 97 96 53 02 

Beecb 
Hawker 

Beechcraft 
Scandinavia A/S 

Beecb 
Hawker 

8onama - Baron-Klng Air- Super King All- llNchjtl -1900D AHntr • Hawlltr 800 - Hawlltr 1000 
1990 Bonanza F33A, SIN CE-1496, King Sllvørcrown, TT 1340 

1993 Bonanza A36, SIN E-2n3, King Sllvercrown, TT 550 
1992 Baron 58, SIN TH-1669, King Sllvercrown, TT 985 

1988 King Air C90A, SIN LJ-1181, Collins, TT 2320 
1992 Super King Air B200, SIN BB-1418, Collins, TT 900 

1992 Super King Air 350, SIN FL-86, Collins, TT 1060 
1988 Beechjøt 400, SIN RJ-14, Collins, TT 2600 

1979 Hawkør 700B, SIN 257062, Collins, TT 7003 
1984 Hawker 800, SIN 258024, Collins, TT 3386 

1992 Hawker 1000B, SIN 259026, Honeywøll, TT 675 

Kontakt Martin Glamann for fulde specifikationer! 

Solhøjgaardsvej 10 Telefon: 4619 10 33 
Københavns Lufthavn Roskilde Telefax: 46 19 03 21 
4000 Roskilde 
Beechcraft Scandinavia AJS er eneforhandler for Raytheon Airaaft Company i Skandinavien 

PIiot T ralnlng T ravel lnsurance • for USA Pilot-elever 
JH ASSURANCE CONSULT - Tel. 3315 5100 Fax 3315 5131 

NEW MOONEY OVATION M20R 
FC>R SA..LE 

Now approved for flight into know icing conditions by FAA 

Specification and Performance:. 
Max. cruise speed 190 KTAS at 9,000 ft 
Range 1,130 NM at 9,000 ft 
Horsepower 280 MCP 
Engine Continental 1O-550-G 
Further information and demollight, please 
contad Mooney Dealer, Niels Sundberg, 
Sun·Air of Scandinavia A/S, 
Phone +45 75 33 16 11 • Fax +45 75 33 86 18 
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FLYUEUABNETS 81BLI0TEK 
1-\At·•IS A . SC\-IR0DER 
J0NSTRUPUEJ 240, J0NSTRUP 
"2750 BALLERUP 

Lær at flyve 
HER ER 
FLYVESKOLERNE 

De anvendte bogstaver betyder uddannelse til: 
A=privatllyver-certifikat. B=trafikflyvercerlifikat af III klasse. D=trafikflyver
certifikat af I klasse. l=instrumentbevls. IFR=instrumentflyvning. 
VFR=sigtflyvning. PFT=periodisk flyvetræning. TWIN=tomotors. 
INT=intemationalt. NAT.=nationalt. nat-VFR=tilladelse til at flyve i mørke. 
FLT =flyvetelelonistbevis.AB-INmO=fra begyndelsen og frem til trafikflyver
certifikat på twin. INSTRUKTØR=flyveinstruktøruddannelse. OMSKO· 
LING=typeomskoling 

HOVEDSTADSOMRÅDET 
AlR GATE APS 
Lufthavnsvej 44, Roskilde Luftlavn 
4000 Roskilde, TH. 46 1914 22 
Bornholms Lufthavn. Rønne 
Tønder Flyveplads 
6270 Tønder, TH. 74 72 26 55 

Alle certifikater, bannerslæb. 
S!>øclale: US konverteringer, teori 9 og 10. 
Teori: A/NVHF / IVHF /FLT. Individuel A-teori. 

ALLERØD FL YVESKOLE 
Allerød Flyveplads, 3450 Allerød 
TH. 4817 79 15, Fax 4814 01 48 
A, I, Omskoling, PFT·A, I. Teori A, lnl/Nat. VHF. 

CENTER AIR ApS 
Hangarvej A4, Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
TH. 46 19 08 07, fax 4619 08 37 
Ringstad Flyveplads 
Odense Lufthavn 
A.B,l,Twin, instruktør. Kunstflyvning, ha.'ehjul, omskoling, PFT· 
A,B,I, Twin. NatJlnt.-VHF, FLT. morse. Teori: A 

COPENHAGEN AlRTAXI A/S 
Københavns Lufthavn Roskilde 
W!havnsvaj 20, 4000 Roskilde 
TH. 46191114, fax46191115 
A. B, I, Twin AB-INITIO, Instruktør, nat-VFR, Omskoling, PFT-A. 
B, I, Twin.Teori: A. B+I, D, NAT~NT-VHF, FLT-bevis, 

Lolland Falster Airport, 4970 Rødby 
TH. 53 90 62 37, fax 53 90 66 72 
A. omskoling, PFT-A. Teori: A. 

FL YVETEORISKOLEN 
Lufthavnsvaj 50 
4000 Roskilde 
TH. 461916 60, Fax 4619 16 50 

Teori: M, Bil, D. 
Desuden kurser i High Level Meteorology, Jet Englne 
Fundamentals, konverteringskurser fra udenlandske certifikater, 
FLT kurser samt alle fonner for forskeUige fagkurser tilrettelagt 
specielt I hvert enkelt tittllllde. Alle kurser tilrettelægges stort set 
over hele landet 

IKAROS FLY ApS 
Hangarvej A 12. Roskilde Luftisvn 
4000 Roskilde, tlf. 461910 10, fax 46 19 05 15 
Teori: A. Bi I + D gennem Skolen for Civil Piloludd. (CPU) 
Skole/PFT: A. B, I, D, twin, turboprop, instruktør, nat-VFR, 
omskoling, simulator, bannerslæb. Speclale: LIS-konverteringer. 
Kommunikation: Nat./lnl VHF og morse. FLT gennem Skolen for 
Civil PiloCudd. 

HELIKOPTER-SERVICE A/S 
LUiihavnsvaj 32, 4000 Roskilde, tlf. 461915 11 

A. B, AB•lnltio, Instruktør, Nat-VFR, omskoling 
jethelikopter, PFT • A.B 

A/S HELIFUGHT DENMARK 
Lufthavnsvej 50 Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf. 46190011 

A og B skoling på helikopter, nat-VFR samt'PFT på heUkopter, 
omskoling til jethelikopter lnct. jet fundamentalt, simuleret I-træning 
som Integreret del af I-program på helikopter. 

JETAtR FLIGHT ACADEMY 
Lufthavnsvaj 60, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf. 46 19 15 55 
Fax 46 19 16 50 

Praktik: A, B, I, D. Twin, Instruktør, Turboprop/Jetskollng. Simulator, 
AB inltio samt PFT 
Teori: A, B/1, D (koncessionshaver Bil og D: FTS) 
Kommunikation: Nat. · VFH. lnt. VHF, FLT, 
Molse, Simulator 

SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
TH. 4619 16 30, fax 46 1913 15 

Teori: M, B/1, D. (koncessionshaver Bil og D.CAT) 
Desuden kurser I High Level Meteorology, Jet Englne 
Fundamentals, Konverteringskurser i forb.m. udenlandske 
certifikater, Flyvetelefonistbevis kurser, BL 9 og 10 teori. Human 
factors and !imitations, PFT-kurser samt alle former for fagkurser. 
Undelvisning primært klasseundelvisning Enkelt hold og 
specialkurser oprettes efter behov. 

SKOLEN FOR LUFTFARTSUDDANNELSERNE (SLU) 
Hermodsgade 28, 2200 København N, 
tlf. 31 817566 
Ellehammers Alle, 2. sal 
7190 Billund, tlf. 75 33 23 66 

Teori: Bil, D, FLT, flyveklarerer, flyveinstruktør- og konverterings
kurser. Andre luftfartsuddannelser tilbydes efter aftale ATS-, AFIS· 
og radarkurser m.v. 
Terminer og betingelser som angivet i skolens undelvisningsprogram 

FYN 
BEL AIR 
Odense Lufthavn 34, 5270 Odense N, tlf. B4 89 16 12 
Mobil 30 69 79 12 
Skoleflyvning til A, B og I samt omskoling og PFT 
Teori til Asamt NATnNT-VHF og FLT. 

CENTER AIR 
Odense Lufthavn, Rosengården, 5270 Odense N, TH. 65 95 44 44 
A-skoling, A, PFT, 1-motors omskoloing 

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

A. B, I, Twin, AB lnitio, Instruktør 
PFT, omsk~ nger, Teori A, Nal/lnt-VHF 
US konverteringer 
Omskoling til bannerslæb/flyslæb 
Basic Aerobatic, Speciale: Uddannelse bl søfly 

KARLOG AIR A/S 
Sønderbolg Lufthavn 
6400 Sønderborg 
Tlf. 74 42 22 65, fax 74 42 90 85 

Billund, tlf. 75 35 41 85 
Esbjerg Lufthavn, tlf. 75 16 05 85 
Aarhus/Tirstrup, tlf. 66 36 39 85 

A, B, I, Twin, Instruktør, Teori A, PFT og 
typeuddannelser, lntJNat , VHF, FLT, Morse, Konverteringer 

A/S HELIFLIGHT DENMARK 
Lufthavnsvaj 35, Billund Lufthavn 
7190 Billund, Uf. 75 33 89 11 
A og B skoling på helikopter, Nat-VFR samt PFT på helikopter, 
omskoling ta jethel1kopter inct. jet fundamentalt. simuleret 
I-træning som integreret det af I-program på helikopter 

JETAIR FLIGHT ACADEMY 
Lufthavnsvaj 35, Bi und Lufthavn, 7190 Billund 
Tlf. 75 35 40 09, fax 75 35 40 49 

Praktik: A, B, I, D, Twin, Instruktør, Turboprop/Jetskoling 
Simulator, AB lnltio samt PFT Teori: A. B/1, D (koncessions
haver Bil og D:FTS 
Kommunikation: NAT, -VHF, In!. VHF, FLT. Morse, simulator 

NORTH FL YING A/S 
Aalborg afd.: Aalborg Lufthavn, 
9400 Nr. Sundby, TH. 98 17 36 11 
Århus afd.: Århus Lufthavn, 
8560 Kolind. TH. 66 36 34 44 
A, B, I, Twin, PFT, nat-PFT, teori A, instruktør 
Turbo Prop Skoling 

SYGOSAtR 
Vamdrup Flyveplads, 6580 Vamdrup. 
TH. 75 58 34 02 

Skoling til A samt PFT til A, omskoling alle enmotorede. 
Teori: A, Nat.lin!. VHF 

mAINING CENTER WEST 
Karup Lufthavn, 7470 Karup, TH. 97 10 1~ 66 
Stauning Lufthavn, 6900 Skjern, tlf. 97 36 92 06 
Skive Lufthavn 
Viborg Flyveplads 
Herning Flyveplads 
Århus Lufthavn 
Vamdrup Flyveplads 

A, B, I, PFT til alle cert. Twin, instruktør, Teori: A, B+I, D. 
lnl/Nat. • VHF, FLT bevis+ teknisk og praktisk 
undelvisning på flere turbo og jet typer. 
(kon$ffi$kloShaver Bil og D: FTS) 


	1995-FLYV-1-4
	1995-FLYV-1-2
	1995-3
	1995-4

	1995-5
	1995-6
	1995-7
	1995-8
	1995-9
	1995-10
	1995-11
	1995-12



