
FL'fVEVÅBNETS BIBLIOTEK 
REDAKTION: HANS KOFOED 

1997 
70. årgang 

Det første tal angiver bladets nummer, det andet sidenummeret. 

2.000timerpå F-16 . .. ... ................ . ... . ............... . .. 12/6 
50 år siden, For Se: For ... . 

Aachen Rhtinland .. . ........... ......... . ........... . ..... ..... 6/19 
Ab<ahamssoo, Ulf .•..•.... . •..•.•..............•.•.•. . ... .. • .••. 5/5 
Abruzzo, Richard ........... ... ..................... ... ....... 12/28 
Aero L39 .. ..• •.• .. . . .•• .. .. . ...• •. •.• .... •..•. . . . ....•.. ...... 1 f7 

Aero'97 ....... . ... ........ . . ....... . .. . ............ 6/1, 17. 7(10, 22 
Aeroklubbens årsberetning ... ...... . .. . ... . . .. ... ....... .... ... . 5/36 
Aerospatiale, se Eurocopter 
Agusta A 109 . ................ ..... .. ..... ..... .. ...... ..... . .. 12f7 
AirAlpha ..... . ... ............. ..... ....... .. ............ 8/10, 11{5 
Air Danmark .. ....... ... .. .. .................. .... .... .... ... ... 6/5 
Air Data SAN . .............. . . ................................ . 1f20 
Air Drop over Sydsjælland . .... . ... ..... ............. . .......... .. 1 /8 
Air Fete '97 .... •..• . ... . ... . •••••• . •.•...... ........ •.. •..•..• 7 /20 
Air Force One ... ....... ....... ........ .. . ........... .... . 9f22, 10/5 
Air France .. ........... . ..... . ... ...... .. . ... ....... .......... 11/6 
Airbus A320 ... ......... ...... . .. .. .. . . .. . ... ........... .... . ... 9/6 
Alrtlus A340 •. .. ..•....••.•...... . . ..... . .........•............ 6/1 0 
Alrbus A3XX •••••.••.•. .. .... .. .•... • . . • • •.....•.•• ..... . .. . . . 7114 
Airbus, 2.500 ...•... ... ... .. .......••••••..•.•...•••.. .... . .. •. 12/6 
Alrfield Manual •. .. .. ...... ..•••.. .. ......•. • ....... . . •..•••.•• 7125 
Almenllyproduktioo, Amerikansk .... ...... . ............... .. ..... . Sf25 
Alpha Jet . . •..•. .. .. . . ..... ..• ... •...••••. . •••••.. ... . • . . 7/20, 8/14 
American Champion I 1996 . . . . ..•.•.•••...... ... .. ..•......•••.. 5/25 
AMRAAM . . • .. • . . . ....... .. .. . . . ...•.... . •........ .. . • •• . · .... 11/20 
Andersen, Anders Møller ....• •. •.•.•.•......... . . .....••••. ... • .. 7/8 
Andersen, Knud Møller ....... ....... .............. .. ... ....... . .. 7/8 
Andersen, Olaf Hauge ..... .. .................. . .......... .. .. ... 6/5 
Andersen, Torben .... ..... ..... . ........ ....... ..... .. .. ..... .. 10(5 
Andresen, Svend Erik .. ... ............ .. ...• .. .••...•• . ....... 6/4, 7/16 
Antonov An-2 .. ... .... .... .. ...... •..• . ....•...•....•. . •. .. . .• 11/34 
Antonov An-26 •••....•...•..•••.•.... ... . . ..•.•.••••••... . ... . .. • 1f7 
Antonov An-74 .. .. ....... .................. .. . .... ... ........ .... 9/20 
AOPA hædrer ......• , •••..• , •••.• .....• . ..... .. .. ...•••.•.•••.. . . 7/4 
Arnborg Åben ....... ...... ............................. 10f12, 11/10, 37 
Amdi, Ole ............................. .... ........ . ..... . . . 7/36, 8/13 
Arrr:IN Active .....•....•...... .. ..•. .. •. . •.•... . •••. . ••. . . .• ...... 4f1 5 
Asmussen, Ole •. ... •.• .. . .• •.. . •.•. .. .•.. ..•..... ..• ...• •. ... ••. 7/26 
Atlanlic Alrways .... . .... ... . . . ....... .. . . ........ ... .... ........ 11/5 
Auken, Svend . .... ..• ... . •. .. ..• ••• ...... . ..... •......•• ........ 8/27 
Autzen, J.F ................•...........•...... . .........•..•• 7/5, 12/18 
Aviat Husky ...... . . .. ................................... . .. ... .. 7/24 
Aviat i 1996 ...... . ... ...... . ..... .• . •... . ••••.. . ••• . ....... .... . 5/25 
Aviatehnologe Favorit .... .. .•... . .......• .•.•. •.••......... .... . 8/7. 8 
Avnø ... ..........••..••••• .• ••.•.• . •. .. .... ........•.•.... . .. .. 316 
Ayres Loadmaster ..... .... ... .. ... .. ... . .. .. .......... . ... ...... 11/13 

Bachmann, Jørgen .... .......... . . .. .. . . . . . .. . ........ , ......... . 8/31 
Ballon Grand Prix ......... . ................................. .. .. 10/18 
Banen-flyvning rundt om jorden ............... . . ....... .... .. .... .. 12/26 
Ballonrekord ................... . ............................... . . 314 
Baltic Circle 96 •..••. ....... ••• . •...••..•••..... • .. ..... ......... 1 f7, 8 
Beck, Frederik H ....• . ..•.•..•.....••..... .. ••..... , ... ••. . ... .... 6/35 
Beech 11996 ..•.. ... . . •. . ....•............•.....•... . ..••. .. ...• 5/25 
Beech Baron simulator .. . ..•.. . .• . ••.. . •• ..• •.•••.. •. ... ..... . 3/4, 5/19 
Beech Bonanza ..... ... .... .. . .. ... . .. ....... . . ............... .. . 5119 

Beech King Air .•..•......................••...•..•.......... 3/34, 7/12 
Beechcraft Scandinavia ..... ...... . .......................... .. 8/1 o. 11 
Beldringe .. ••. ... • • • .... ••. . •..•....... ... •..• . ..•....••.. .. ... . 3/26 
BellX-1 ....... ..... .. ..... ........................... ......... 10/32 
Bell412 .. ... ........... . ................ ....... ................ 1(7 
Bell430 ............ .. .................................. . ...... 1/3, 12 
Bellanca 11996 .............................. . ................... 5125 
Beslutningstagen .••.... .. .•...• . ..•.... . ...........•...... . ..... 1/22 
Bikini-øvelse ......... ... ..... . .............. ... .............. .. 11/16 
Billund .... .... ....... .... ........ .. . 1/5, 2/4, 5, 31 , 6/4, 8/4, 9/5, 11/6, 22 
Binderkrantz, G. V ...... ..•.•... . •.. .. .••. ...• •.. . . . •... .. . ...... •. 6f28 
Binderup, Jens ............................ . ..................... 5/18 
BjOfkman, Agneta ........................................... . .... 9/32 
Blanik ... . . .... • •..••••.••••.•••• •••... ... .. .........••••.•..•• 11/5 
Boeing Stearman PT-17 .. .... .............................. ... . ... 8/35 
Boeing B· 17 . . .. . ....... . . .. ....... . .. ........... ..... ...... .. . .. 319 
Boeing KC·135 .. .. .... . ..................... .. .................. 2/32 
Boeing 737 ......................... .. .................. 2/30, 4/5, 9/4,5 
Boeing 747 ... . .... .. . ... ..... . ......... ... .... .. ....... . .... .. .. 9122 
Boeing 757 .•....•...........••• ... .. . .. .. ..... . ..••........ . •• 12/4 
Boeing m ......... .. .................... ... ... .. ..... ... 8/6, 12/3, 6 
Boeing/McDonnell Douglas .. ......•.....•...........•.•...... . 3/4, 9/6 
Bounty Club ... ... . .... .. .. ............................... . ..... 11(24 
Brand~ Mads ..........••...•••......... . ..•...••.....••......•. 10/26 
Brandt-Møller, P.N . . ..... ... .......... .. . .... . ................. .. 11/31 
Bransoo. Rlchard . .. ............... ........ .. .......... .. ...... . 12/26 
Breitling Orbiter ••.....••....•• • ... . ..• •... . .. . .... .••........••. 12/27 
Bremen .............. . .... ...... . ........................ . .. . ... 8/6 
Brink, Henk .............. . .......... ..... . .. . .... .............. 12/28 
Bristol Boxkite .••.•. .. • ...... .. .. .• . .. . . . •••....••....•.... .. .... 4/13 
British Aerospace ATP ............................................ 9/7 
Brltish Aerospace Harrier . .......... ... .. . . .. ... .. ... . ....... . .... 10/24 
British Aerospace Jetstream ........... •... ....•.. .......... .. . 4/6, 8/5 
British Aerospace Nimrod .... ...•.......... ... ...••....... • •. .. . .. 7121 
British Airways . .. ..••..•••. . . ... ..... . .........•... 2/4, 5, 416, 615, 9f7 
Brodersen, Aage . ... . ... . .............. . ....... . ...... . ....... .. 11/24 
Bryggerigruppen ... . ..... .. ... . .......... ... ... . ......... . ....... 7/12 
Braathen . • ••.. . ... ..... ...........••.•••••.••.. ••••• ... ... . 3f5, 1 Of5 
Bæhrenz Christensen, Lars .................................. . ..... 1/26 
Bøger •.••.........•.. ...... ........ .... •••.. .. 2/25, 6/27, 11/28, 12/30 

Canadalr Regional Jet. .................................. . . 11 f23, 12/4 
Canadair CL-415 •.. . . .. ..... ... ..... .. ... . .. ... ••...•..•.••. ... • . 8/1 
Cassiopeia, Mød mig på ... .. . ... . ..••.••••.•.•••••••..•••...... ... 1/28 
Cessna 140 ............. . ............................... . ... .. . 10/20 
Cessna 150 .. . ....................•..............•.......... . ... 9/21 
Cessna 172 ........ .... . .. .............. 1/1 5. 315. 414, 6/17 8/7, 34, 9/24 
Cessna 182 ...... . .•...... . .. . .. . •........ . . ..... .. . . . .. .. ...... 8/7 
Cessna 206 .................. . ............... . .............. 1f5, 8/20 
Cessna 404 ........ .. . . . .... .. .... ..... . ................. . ...... 9/9 
Cessna Citation •.••.•••.••••.•••••........... . .•.....•.•••. . . • .• 1 115 
Cessna i 1996 ........ . .. . ....................................... 5f25 
Challenger (ballon) ....................••.••.....•••....... . •... . 12/26 
Christensen. Chr .......•...•.•.•••....... ...... .... . .. .. .••. . .. . 11/5 
Christensen. E. Panduro ....... .... . ........... . ...... . ........... 5132 
Christensen, H.E .... . .. . .••. ••..•......• .... . ... ...•...•... . ..•• . 2/31 
Christensen, Lars Bæhrenz .......... . ..... . .. ............ ... .. .. . 1/26 
Christensen, Vagn .... ...... . . ................................ ... 12/18 
Christiansson, Sven ...... ................. . ........ . ... . .. ... . .. 11/19 



Chnstottersen. C.B ................................. .. ........ 10116 
C1mber A•r . • ............................ . 1/5, 5/6. 6/25. 11/6 
Commanderi 1996 . . . ................... ..... .. ................ 5/25 
Concorde . . . • • • • ........ • .•...•. . ............... 3/4 
Concors ..............•....•••... .... .... •.. . . ..•••••.. .. ...... 10/6 
Constant speed proppelier ............................... . .... 3/22, 4/26 
Contlnental CSD 283 .... .. .............. ....... .................. 5/6 
Convair 8-36 .. ........ .. . . , .............................. ....... 8/15 
Convair Catalina ..... .......••.• . .••...••. ....• ..•.. .. •... . • .... . 6/30 
Cooperative Banners ·97 ..................... ..... ........ .... . 10/22 
Curtiss Seagull . . ...•......•..••.•••••..•.•. . .......•.• . . ...... .• 1/30 
Curtiss Seahawk •.. ..• .........•....•.•....• . ... ... .. •. ... •.•.. .. 1/30 

Dambæk. Morten .......•..... . .....•.. ... ... .. . .....•. ... ... . 614, 7/26 
Damsh Aerotech ... ..... ..... ........ .... 215. 31, 6124, 8/10. 915. 6. 11120 
Danish Air Transport .. . .. . .. .. . . . . . . . .. . .. .. . . .. . ............ . .. . 614 
Danlsh Aviation College, se TrafikDyverskolen 
Danmarksmesterskab, se DM 
Dansk VeteranOysamling . .. ................................ 615. 11 /34 
Danske Flyvere ............................................ 1/21, 4/11 
DAO . .. ... ... , ............ ....... . ... ..... . ............ ...... .. 3/34 
Dassault Mirage IV ......... . . .... ..................... ........ ... 8130 
Dassault Super Etendard .... .. ................................. .. . 2/33 
Dataftght Europa . .. .... ....... . ..... . ......... . .... . ... ....... 8/10, 11 
David Clark headsets . .. ......... . . ... ........... . ........ . ....... 1/5 
De Havilland D.H.2 ... ......•...••.•......... ... ..•...•........ 5/30 
De Hav1lland D.H. 51 ........................... .. ... .... . .... ..... 4/14 
De Havilland D.H. 60 Moth , ...................... .. ...... ... .. .... 4113 
De Havilland D.H. 82Tiger Moth ...•. , ..•.•...........•...... 9/1.10. 10/4 
De Havilland D.H. 88 Comet . • .................................... 4/28 
De Havmand DHC-1 Chipmunk ................................. , ... 415 
De Havilland DHC-7 .............................. , ............ 9/8 
De Havllland DHC·8 ................ . ............ , ...... . ....... 10/3. 5 
Dee side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5/16 
Det sker i 1997 ••.....•...•..................•.•.•. • •.•..•..•..•• 5/B 
DG·505 . . .. • .. . . .. . . .. . . • .. .. . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . .. .12/6 
DG·800 .................................................. .. .... 12/6 
Diamant, Sidste betingelse . . • ........................... . ....... 5/16 
Diamond EcoDimona .......... ........ , ................... . ...... 9/8 
Diamond DA20 Katana .... ... ..... . . ........... . ... .. ............. 8/4 
Diamond DA20 Speed Katana ..................................... • 7122 
Diamond DA40 Katana ........ ......... ............... ... 214. 6/17. 7122 
Diamond Excalibur .• .. .•...... . . . .. •...•• .••• • ..• •. ...... .•.• . • , • 7122 
Dietz.. Ole . . . . . • . • • •....... .. ..........•••••••..•.•........ 5132. 9/4 
DM. ballonllyvning ..•....••.........•...••..........•..•.......•. . 7/1 8 
DM. præcisionsflyvning .... .. ...... .. . •. , .• ........ ... ... • .. ...•. . 8/28 
DM. svæveflyvning ........................ ... .... .. , ....... 4/20. 7/1, 6 
Douglas DC-3 ....... .... ... ................. .... ...... ....... .. . 8/12 
Drageflyvning .................................................. 3/1, 20 
Dyn Aero MCR 01 ..... . ...... . .... .. ...... . ...................... 9/29 
Dynam1c Mix .... ......... •...... •..... ...............•.... .. . .. 12/14 
Oyvad Jørgensen. Ove ............................................ 6/37 
Dønvang, Palle .............. ....... ...... ........ .. ........... 1/6. 29 

EDB og vedligeholdelse . .. .. .. . .. .. • . .. .. . ...................... 1 /20 
EdgleyEA9 ..................... , ........ .... ............... 1/1, 12 
Edslev, Uffe .. . . . . . . . . . . • . • . • . • . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. •.. 7/8 
Egeskov .. , ......................... , .. .. ............ ... ... . 10/18 
Eggers. Val . ........................................... 4/11 . 7/5. 11/4 
Elektronisk ravage ............................. ... ........... .. . 11 /23 
Ellehammer, Hans ........... .. ............ ... .................... 7/5 
Ellehammerpokalen ..... ..... . ........... , .................... 615. 7/5 
Endelave ............... . .•. . ......••.......•.....•••.•..••...•. 6/7 
Eriksen, Dan .................... .... ........................... 10/31 
Esbjerg .... ......• • . • .••...... ..... •...••.....•....... .......... 6/4 
Eskadnlle 543 . .. ........... ........... ................ ...... ... 12/14 
Eskadrille 721 . .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. . . .. .. . . .. . . . .. . . . .. .. . .. • . .. 5/12 
Eskadrille 730 ............... . ........ . .... . .. ......... . ..... .. . 12/14 
Eurocontrol .................................................... 11 /4 
Eurocopter AS359 . • • . • • . . • . . . .. . . . . . . . . .. • . . .. • .. . .............. 8/5 
EurocopterEC-120 ............................................ 12/7 
Eurocopter Fennec ............... . .............. . .... . . 518, 6114, 15, 16 
Eurofighter . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . • . . • . . .... 2110. 5/4 
Europa .... .... . . . .... ..... ....... ... , .. ....... ... . .. .4/16, 11 /61216 
Europa ................................... ... .................. 11/6 
Execujet ....................................................... 11 /5 
Extra E400 ....••... ... .... .....•.• •. . ............••••.•••••..... 7/23 

FAA ....... .............. ............ .......................... 11/4 
Fahrner. Chr ....... .. . . . . ............ ... . .. . ... . . ............... 12/18 
Fairchild 11996 .... . ............................... . ............ 5/25 
Falck, Wolfgang •..••....•.. ...... . .. . . •.....•..••.•.. •. . . •••.. . • 10/29 
Faldskærme, Brug og vedligeholdelse af .. ... ......... ............. .. 2128 
Farnborough .. .. . . • .. .. ......... . .... . . . .. .... ... ..... .. ... , •• . 8/5 
Feddersen, Axel ... . ....... ... .... .. . .. ....... . ....... . .......... 3/11 
Fiat G 91 .•.... . ..... .... ..•. ....••.. .. ...•. •.... ..• •.•.•.•••.. 12/14 
Rch. Peter .............•••...•.•......••..............••..••.•.. 4/5 
Flnnair ... ................ ..... ........ . ........... 3/15, 16, 9/6, 11 /5 
FLS Aerospace ...... . .................... . ...... 2/4, 5/4. 615, 915, 10/5 
Flybyggergruppen Øst)Y!land .. .. ... .... ................ ...... ...... 4/16 
Flygvapnet .. , . • • •. .. ..••.. .. .......•••....•......••...•.•...... 5126 
Flykalenderen 1997 ........ ••.•••... .... • .......... .......• ... 2/1 , 7, 37 
Flykending ..... .... .. ........ ....... ...... , ........ ........ 1/25, 2/30 
Flymuseet Ellehammer ..... . ... ..... .............. .. .. .. .. ..... ... 1/5 
Flyskolen .. . . .. .. .. .. • .. .. .. .. ......... .............. . ......... 1/20 
Flytegninger . •.. ....... ..... •..... . . ••. .•........... ••.•..•. • ... 12/31 
Flyvehistorisk Samling ...... .............. .. ... .. . .. ... 1/18, 6129, 10/37 
Flyvelederforening, Dansk ............ ... , .. .. . . . . . . . . . .. .. .. . . . . 9/5 

Flyvemuseum. Danmarks .............................. 3/12. 4/4. 10/1, 10 
Flyvemuseum, Grønlandsk . .. • .. • • • • . . .. • .. . .. . . . . . .. ........ 516 
Flyvepladser, Små .. .... .... ... .............. .. .. . ... .. .... 8/27 
Flyveraftaler .. .. .. . • .. .. . • .. . .. .. .. .. • . .. .. .. • .. .. .. .. .. .. 11130 
Flyvertaktisk Kommando. ................................ . . 1/4 
Flyvesikkerhed, Rådet lor større .............................. 4130, 10/30 
Flyvevåbnet, Chefskifter I .................. . ............... . ..... 3119 
Flyvningens Dag ................... .. . ............. ... ..... 8/35, 1016 
Focke Wulf Condor . . ............ .. ................. ....... ..... .. 7130 
Focke•Wulf FW 190 .......•...•..•...•• . ..•..•.. . ••.... ....... ... 12/22 
Fokker S. 11 . . . . . . . . . . . • . . • • . . . • . . . . . . . . . • • . . . • • • . . . ............ 5/31 
For 50 år siden •••• ..... ...•.•. . 2/14, 3/4, 4/34, 5/29, sn, 9/15, 10/4, 11/6 
Force instituttet .... ............................. . ... .......... .. . 2/26 
Ford Flivver ....................... .. ............................ 8/32 
Ford Tri-Motor ................................................... B/32 
FortWorth .. . ................................................... 1/15 
Fossett . Steve ....................... , .... ...................... 12/27 
Frali F22 ........................................................ 7/22 
Fritze, Jørgen ....... ... .... . .... . .......................... . ..... 6128 
Fynbo, LC ••..........•••.•... ...... ..••••••......... , ••••..•.... 1/5 
Færøerne . .. .. ........ . ... ...... .... .............. ............ 10/6 

General Avia F22 .................... . ... ....... . ................ 7/22 
GER-INTRAOAN .. . . . . . . . . .. • .. . • .. . . • . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . • . .. 3/30 
Gevær M/75 ... .... ...•....... ....... ...•...... .. ... . . .. ........ . 1/4 
Gjørup Kristensen, Erik ... .. , ......• ... • . . ... ... . .••.. ...... .•.. .. 5/32 
Glamann. Martin ...... . ... ... ...... ................ .. . ..... .... .. 8/11 
Glaser•Dirks, se OG 
Glasllugel 304CZ .•.•...•..•.. .•....•.. ...........•..• ... • . .•. . • 11 /4 
GlaStar ••• ... ... . ..•..•..•••••.•..••• . ....•.•.•....•.••••..... 4/3, 5 
Global Flyer ...... . .................... .. . ........ ...... , ....... 12/27 
GlosterMeteor .........••..•••....••••...................•....•.. 9/30 
Go·daw do . ................. . .... .. ............................. 5/24 
God beslutning kan læres. At tage en ............................... 1 /24 
GPS .•......•.....•.....•....••.....•.... ... .......•....•.•... 11126 
Granger Archaeopteryx ........ ........ ............. . .... .. ... . 4/14 
Grob G.109 .•....... .... .. .•..• ... ...... .......•....•..... ••.•.. 4/8 
Grab G.11 5 ..... ... .... ... ....... . ....... ......... ...... . ... 5/5, 613 
Grønland, Flybjergning ...................................... 1/18, 10/37 
Grønland. Indefrosne fly ..................................... 1 /18, 10/37 
Grønland, Luftfragl til ......... .... ... .. ... ......... ............... 5/4 
Grønland. Ruteflyvning til ......................................... 12/4 
Grønlandsfly .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . .. . .. . . ....... .. 12/4 
Guadelupe ..................................................... 11/24 
Gulfstream III ....................................... 215. 5/13, 14, 10/6 
Gulfstream i 1996 

Hald, Jan .. .•.•...••...• •.. •. •.. . ...... •••. . .•• • •• . ..•... .•. ... . 6122 
Hammer. B1arne E. ....... . ....................................... 7137 
Hansen, Bjarne . .. .. .. . .. .. . . . .. . • . .. . . .. .. . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. • 914 
Hansen, H.0 ........ •... , . •••.••.•.... . ..... .. . . . . •.... ,. . ..•. 715 
Hansen. Knstlan S. .. . . . . . • .. . . .. . .. .. . . . .. .. .. . . . .. .. . . . . .. • . 7/1, 8 
Hansen, Lars ... . . .... ..... . .......... .. .. ..... .. .......... .. ... 10/1 4 
Havarianalyser .. ............. .................... ......... .. .... 2/26 
Havarier ....... ........... ....... 2/5, 3/4. 5. 4/25, 714, 7129, 9/5, 10/5, 8 
Havarikommissionen ...... ....•.. ........ ••..... . . .. .•... ...... •• 12/4 
Hawker Dankok ... .... .......• .• ...••....... ...•... ••••••. .... .. 4/32 
Hawker Hind .•.............•..••.•..•..•....... . •.•.•••••....... 4112 
Headsets ...................... .... .................... .... 1/5, 3114 
Helnkel He 111 .. .. .... ............ ... ..... .. .................... 6/8 
Helikoptere, Hvor mange ...... ......... ...... .... ......... ... ..... 8/4 
Hehtech .... ........ , ......... ........ ........... .. . . . . .... .... 12/7 
Herning ..... , ....... .... ................ .... .................. 10/4 
Herning Svæveflyveklub ......... .. ......................... , ..... 3/29 
Hiul, Per .. . .. . . .. . .. . . . . . .. • . .. .. .. .. .. . .. .. . . . .. • • . • . • • .. . .. .. 6/8 
Hjemmeværnsenhed, Den flyvende ................. ..... . .......... 1/28 
Hoelgaard, Mogens . ............................................. 11112 
Holdt. Kurt ...... .......... .. .. . . ....... .. , . ....... ........ .. .. 11 /31 
Hollånder, Pierre ..................................... . ..... 2/3, 5, 8. 37 
Holmberg, Gustav • • • • .•.•.... ........•.•. •.....••• . •.. ........ .. 9/5 
Holst-Sørensen, Niels ........................................... 12/18 
Hovedsæt ....... ... ...................................... , , ..... 1/5 
HPH Glasfiugel •...... ....... • .... .. .• •••••...•••••. .......... .. 11/4 
Hughes Misslle Systems . .. .... ..... .. ....... . . . ... ...... . .... .... 8/1 o 
Human Factors . ...... .. ....... ..... . .. ....... . ....... .......... 10/30 
Hunderup, Chr. R ....•.......•......••....................•••.•... 3/31 
Hurel·Oubois HD-34 ..... . . • • . . . . • . . . . . . . • . • . . • • . . . . • . . . . . . . . • . . . 9/21 
Hutters, Knud ........................................... ... .... 12/18 
Hængeglidere ............ .... . ... . ......... ....... ........ ..... 3/1, 20 
Hærens Flyvetjeneste ......................................... 5/8, 6114 
Højland, A ..... . . .... .. ...... .. .. ..... ... . . ......... .... . ........ 8/31 
Hørner. Bjørn ..........•...........•••.••......•..........•....•. 7112 

IAI .......••..............••.•••••.•.........•.•.•.•.•.••••..•. 12/4 
lberia .•••.•. ... • .. . ..•. .•........... ... •.......•.............. 7/5 
ICAO·kortet, Nye symboler . .............. ......................... 711 9 
lcelandair ..•••••..•••.••............... . •...........•.••..•• 5/6, 8/5 
IFR·taxallyvning ...•••.••..•.. .. .•...•...••.... .. . . .••..•..•.... 11/4 
lljushln 11-114 .....••.•. .. •.. ... ..••• .••..• . .•.. ..•.•.••.••.. . . • . . 9/21 
lndenrigsllyvnlng, Afgift på . .. . . • . • .. • .. • • . . .. • .. .. . . ....... . . ..... 6/25 
Israel Alrcraft Industries .......................................... 12/4 
lsraviation ST•SO . . . ....... •.•••.• ••• •• . •.•...•......••• .••• ••••.. B/8 
Iversen, Iver H. . •..........••............................ .... .•.. 1 /29 

Jakobsen. Nieis Nørby ................................... 615, 7/5, 12/4 
JAR·FCL . .......••••• .. . .. .. .. ......•.•...•......••......•...... 8/6 
Jensen, Agnes ....•..............•.•.•........•..•.....•........ 3/29 
Jensen, H.G.P ..............•.•...••....••.•.••••••••............. 8/31 



Jensen. Lars $ . . . . ... •. ... . .•. . .. .•. .. .. . . . •. . ..•.• .. ....•.. . . . .. 6/35 
Jeppesen Airfleld Manual .... . ...... .. .. .. ................ .. ..... 7125 
Jeppesen, Elrey 8 . ... .... . ... . ... ....•. .... .. . . . ... . . •........... 3/31 
Jetalr • . .. .••...•. . ...• ... . . •. •. . ....•.. . . . .... . .. . ... . • . ....•.. 7/4 
Johansson, Knud ..• .. .. . •....•. . ....• . . •. . . . . . ••.• .. .••... . ... . 1 0/20 
Jorn, Asger .••••.. . . . ...• . ... ... . . .... . . .. . . • . .. . . .. . . .•.. . . .. .. 2/9 
Junior-NM (svævefl.) . ... ... ....... .... ...... ... .. . ....... .. ... .. . 2/16 
Junkers W 33 .... . ..... .. .... . .. . .. .. ... . . ........ ... . .. . .. . .. . .. 8/6 
Junkers G 38 ... ..... . ..•. .. .•... .. . •.. . ...•. ... .•... . . .. .••.•• . . 3132 
Juul-Nyholm, Th . • . . ..... . ... . .•. .. .•...• •.. . .•. .. ••....• .. .•• .. .. 4/25 
Jørgensen, Bent .. . .. . .... . . . . .... . ......... . . . . ....... ... .... . .. 5/14 
Jørgensen, J.A.F. . ..••. .... ....• ..... . . •• .. •. ... ... .. ..• .. ..• .. • . 10/26 
Jørgensen, K.O.8 ...... .. . . . . .. . . . ..... . .... . ...... . .. . . .... . . .. .. 1/29 
Jørgensen, Knud ...... . . . . .. . . •• , .. . . . .... . .. . . . . . .... . ..... . ... . 7/17 
Jørgensen, Per Lehmann .. . .... . ........ . ......... .... .. . .... . ... . 8/31 

K.ammhuber, Josef ... . . .... ... . .. . . , ... .... ..... . ............. . . 10/29 
Kamov Ka-50 .. .. ... ... .... ......... . ........ . . ..... . .. ... . . ..... 1/13 
Kangerlussuaq .. •.. . .•.•• .... .•. . . . ••.. . . .. ••• .. .• .• . . . .•.•. . . . . 5112 
Kaooegaard, Jens ...• , . ... .•• . ..•. .... .... , .. ... .•.....• . ....•••. 7/28 
Karlog Air . . ..•••. . .. . . ... . . • . ......• . ••.... . ....••... .. ... . . 714, 9/5 
Karup ..•.•. . . . .. . ..•........ . ...•••... . . . •...•.. 1/6, 27, 3/5, 19, 12/6 
Kastrup, se Københavns Lullhavn Kastrup 
KDA Airfield Manual ....... . ........ .. .... . .. . ....... . .. . . . .... . . . 7/25 
KDA's repræsentantskabsmøde . . . •• .. .. . . .•...• .. .• . •... . ..•. . ... . 7132 
KDA's årsberetning . ...... . ... .. ....... .. .. . .. . ........... .. ..... . 5/36 
Kelly Air Force Base .... .... ..... .. . . .. . .......... . ...... . . . .. . .. . 3/B 
Kjær, Søren .................. . . ......... . .... . ... . . . . .. . . . ... . . 12/20 
Klemmensen, Eva .. . .... . . ....• , ••. .. ....• .. . . . . .•••••...•... . .. .419 
Klemmensen, N.E . ••••. ... .. . ••••. . . ....••.•. . •• , .. .. .•.•••. ... . .4/10 
Klinker, Max ..••.•. .. .••..... ... ... , .•. . .... ... . . .. . . . . ..•... .. • 11/30 
KLM .. .... . .. . . .. . .. .. . .. ................ .. ............ 6/5, 7/5, 1015 
Kollision f lutten . . .. . .. .... . .... ... ..... . ........ .. . . ....... 5122, 12/4 
Konkurrenceflyvning er spændende .. . .. ... . ... . . . .. . ... . .... . ...... 4/20 
Koster Vig ... . . .............. . ..... . ......... . ....... . ...... 9/5, 1116 
Kristensen, Erik Gjørup ............ .. ......... ... ... .. ... ... ...... 5132 
Kristianstad .............. . ....... . . . . ... ... .......... . ...... . . . . 614 
Kunstflyvning med svævefly . . .. ...... .. ...... .... ....... .... ...... 1126 
Kuzel, Adolf ..... . ..... .... ....... ... .... . .. , . . ..... .. , .. . ... .. . 12/24 
Kvindekonkurrence .............. . .... . ...... .. .. . ....... .. ... .. . .4/20 
Kvinderne kan ........................... . .......... . .. .. . . .. .... 6/5 
KZVII .. . . .. . , •... . . .••.•... ... . . ..••. ... •.••.••.... . .•.. . .•.. .. 8/12 
KZ ·rallyet ...•. . . .. . . , .• .... ••...•. ... .•. . .• .... •... . ... .. .••. . 8/3 , 12 
Københavns Lufthavn Kastrup .• 2/20, 3/5, 416, 6/4, 8, 24, 715, 9/4, 10/5, 11/5 
København Lufthavn Roskilde .. . . .. . .... ...... .... .... 10/6, 1116, 12/6, 13 
Københavns lufthavne AJS .. . ... .. ....... .. ................... . ... 6/24 
Køleluttlndlag . . .... .. ... . . ......... . .... . .. ... .. ... .. .... ....... 11114 

l..ackJand Air Force Base ...... .. . ...... .. . ..... .. .............. . .. 3/B 
Lancalr . .. . . . ..... ... .... . .. . ... .. . . . ...... . . ...... .. ...... , . .. 11115 
Lancair Tigress . .• .. .. . • . . . .••.•••• .. ••.• ••.• .. . •. • ••... . ....••• 12/4 
Langebek, Wagn . ••.. .. • . . . ..••. ... .•.. . .. . •. . •.... . .. . . .. ••• . ... 9132 
Larsen Rejser .•.....••.. . . .. . ..•... . .•. .. .. . . . ..... .... ..... . . . . 915 
Larsen, Knud .•. . •••.••. . ..••. . .. . . . .. . .... ... . .. • .•. .. ...• • ..... 3/4 
l.auridsen, P.T ... . . . ................ . .......... .. ... .. . . ....... ... 515 
Laursen, F.K . .. . . . .• . .. . . .. •.••.. .. . . .. . ..•.. . . ... .••... .. •.....• 6/16 
Le Brix, Jean-Marie .. ... . . ...... . .. . ......... . ..... .. ..... . .... ... 9/21 
Learjet I 1996 .......... . ..... . ..... .. .. . .......... . ..... .. .... . . . 5125 
Learjet 45 ...... . ...... . ....... . ....... ... . . ... , ... .. ...... . .. . . 1115 
Leki Aviation .. . ....•. . ... . .•.... . .•.. . •.... .. •. . ....•... .. . . .. 8/10, 11 
Let L-13AC Blanik ...... .. . . .. . . .... ........... . .. .... . ... ....... 1115 
Let L-200 Morava . . . . . ... . . . .•......•. . . .•. . . ••.. . ••••. .. .. .. . . • 8/12 
LetL-4t0 ... .. ........... .. . .... .. . . . ........ .... . . .. . ......... 10/6 
lindbergh, Charles A . .............. . ..... .. .......... .. ....... 8/5, 9/21 
Lindeballe, Jørgen •. . .•....•..••.•.. . .••. • .•• . .. . .. . • . . . . .. . .... 5132 
Lindstrand, Per . . .......... . . . ... . .. . . . ...... . ............ .. .... 12/27 
litauiske piloter . . . ... ..... ... .. ... ...... . . .. . . ... .. . . . .... .. . .. . 10/27 
Lockheed C-5 Galaxy . ............................. . .......... 3/9, 9/27 
Lockheed C-130 Hercules .... . . . . .. , .... .. .. . ....... .. ....... 5115, 9127 
Lockheed C-141 Starlifter . ......... ... ..... .. .......... .. .... . .... 9/27 
Lockheed F-16 ..... .. ...... ... . . . . . 318, 516, 7/21 , 8/18, 9/27, 11/21 , 12/6 
Lockheed F-22 . .. . .. .•••. .. .. . •••. .... • . ••... .. .. .. ..•. ... .•.• t 113, 5 
Lockheed F-104 . .. .. . . ....... . . .. ...... . . . ..... . .... . ......... 11/4, 34 
Lod<heed F-117 .. . ... .. .... .. .. .. .... .... .... . .... .. ..... . . ... . . 7/21 
Lockheed P-38 . ... . ....... . . .. .. .. .. ... .. ... .. ....... . . . . .. . 1/1 8, 6/20 
Lolland-Falster Airport . .. . ... • ••• • .....••• . ..•.•. , . ..... . . . .. ... . . 9/5 
Loss ol llcence erstatning ..... . ... .. ........... ... ........ . ....... 516 
Lost Squadron, The .... .. .. . ... . .. ... ... . .. . ......... . .. .. ... 1118, 6/20 
Luftfartspokalen .... .. . . ...... . .. .............. . . . ..... . . . ... .. . . 2/6 
Luftfartssl<olen ... . ..... . . .... . ..... . .. . ......... . ... .. ...... . ... 1/20 
Luftfartsvæsenet, se SLV 
Lullgruppe Vest ..•. . .••. ... ..• . .• . ...........• . .... . .•.... . ... .. . 5112 
Lulthansa ...... , .. . . . . ...... . . . ...... . .. ..... . , ... 114, 915, 11 /5, 12/6 
Luttlndt.ag ••. .. ....... .. •.... . .•• . .. . . • . •. .••. .. .. . .•• . . .. ..• . .. 11 /1 4 
Lufn.ankning ....... . . . ... ... ...... ... .... . .... . . ....... . ......... 2/32 
Luttjeneste, Medal/en for udmærket ..... . .... .. ....... . ....... . . .. . 10/31 
Luftværnsgruppen . . . . .•. .. ... . . ...... •.••••.. .. • . •.•.. . .. .•••. •.• 115 
Luttwaffe I Danmark ... .......... . ....... . .... . ..... ... .... 10/28, 12/20 
LVG C VI . . .. . .... .. •... . . .. .. ..•.•. • .. ... ...•. . ... .. ...•.••. . . . 4/15 
Lykke, Mads . .. ... . ...... .. ..... . . .. .. .. . . . .. . .................. 7/36 
Lægeattest . . . .. •• .. .. . ..... .. . ....• . .•. . ..••. .•. .. ... ..... . .• .. 11 /22 

Madsen, Jørn . .. . .. .. . •. • .••.•. ..... . . ••.•. . . . ...... . •.. . •..•• .. 12/4 
Maersk Air ........ . .......... 114, 2/4, 31, 3/5, 15, 6/4, 25, 8/4, 914, 11/5, 6 
MaerskAir i 1996 ....... ... .... , . .. .. ..... , ... . . .. ....... .. . . .... 9/14 
Maersk Air Ltd . ..... .. ..... ..... ..... ..... . . . . .. , . .. . . .. . .. . . . . . 12/4 
Malmmose, Erik .• . ••... . ....•• ... . .. •.• . . ... . . . ••••. . . ..... ••. . . . 3/17 
Martensen-Larsen, E ... . .. . .. .. .. .. . . . .. ... . . . . . ... ...... .. .... ... 1/28 

Martin, Bob ................. .. ............ . ...... .. ..... . ...... 12/28 
Maule, 2.000 fly .•....•. . ••••..•••..... . .... . ..... . . . .••..••. .. .•. 515 
Maule i 1996 .. . ... . . , . .• .. ....•••.......••.• ... ..••• • .• . . . ... .. . 5125 
McDonnell Douglas/Boeing . . ..••.•.... . .... . .. ..••••..•.... . . . 3/4, 9/6 
McOonnell DouglasC-17 ....... . ......... .. . . ....... ... ...... 1111, 7/20 
McDonnell Douglas DC-9 •. . ... . . ..•.....•. . . . ••• , ... . . ..• , •..... .. 3/15 
McDonnellDouglasDC· 10 .. ................................... . 12/1 , 13 
McDonneU Douglas KC-10 . ..... . ......•...... . •...•. .. .... , ..••.. 2/32 
Medaljen for udmæfket Luftjeneste ............ ... .......... . ....... 10131 
MenneskeHg ydeevne og begrænsning . ...... .. .. . ..... . . . ........ . 10/30 
Messerschmitt Bf 109 ................ .. ........ . ........ . .. 12/22, 23, 24 
Messerschmil1 Bf 11 0 . .................... . .... .. .... . . ... .... . .. 10/28 
Messerschmitt Me 163 ., ...•.. . ......••. . .....•.••... . •• . . . . . ... .. 6/18 
Mikoyan MiG-29 ............. . .................... . .. ... ..... ... 10/23 
Mil Mi-8 ....... . .......•.•............................ . ...... . .. . 1/7 
Mil Mi-14 . ... .. ............................... .. ............ . .... 7/3,4 
Mildenhafl ... ••..• . .... .. •..... . ........•. . .• .. ...•.... . . • •. .. •• 7120 
Miljøgodkendelse ........ .. ...................... . ................ 6/7 
MiljøterTOf, Politisk ... . ........ . . . ............ .. ..... . ........ , .•. 10/27 
Mindesten .... . .•.. . ..........•..•.•••..... . ••••. . . .. .•..•.. . .. 12/6 
Mlssil test center ........... . ....... ... ..... .. . . ................. 11 /20 
Mission M212-100 ......................... . ................. . ... 9/29 
Mobilium .. •...... . •... .. .......••.. . ....... . ..•.. . .•.•. .. .•. . ... 3/12 
Mobiltelefoner • , , ... . . ...... . .. . .............. .. ... .. .... . ...... 11/26 
Modular Reconnaissance Pod ............. . ... . .. . ............... .. 8/18 
Mooney i 1996 ............ .. ........ . .......................... .. 5125 
Mooney Encore ••...............• . •....••• . .. . ..••••••.. . •... . .. . 814 
Mooney M-20R Ovation .•. . ....•...••... . ...••...• . .• . ..•• . .•• . ... 2/22 
Morane-Saulnler RaNye ..................•••.. .. ...•. , ...........• 2/1 
Mortensen, Erik . ......•••••............. . . . ..... ... ...•••..••.. . . 416 
Mortensen, Rasmus ................................ . .. ........... 2/18 
MUKAir ..................................... . .................. 8/6 
Mød mig på Cassiopeia ................. .. .......... . ........ . . .. 1 /28 

Nakskov . ..•• , •......•.... . .• . ••... . ...•. . ....•.• . . . ..........•. 5/24 
Nea-Undberg .. . ...•••••.......••. ... .......•. . .....••....•. . . .. 6/24 
Near-miss . . .. ....• . •• • . . ••. . • ••. .. • . •.•.•.••••••••••• . . .. ..•. . . 5/28 
Newalr ..........•••..... . ..••.•.......•• . •.. . ..•. . ...•.... . 115, 1015 
Newcastfe .. . . . ....... . ........... .. ....... .... .. . ..... . ........ 2/5 
Nielsen, Benthe . ................................ . ................ 6135 
Nielsen, Boe . . .•••••........ , .... . . .. ....... . .•.••••••• . •..... . . 115 
Nielsen, Hans Peter ............ . .................... . ............ 2/26 
Nielsen, John H .••....••.....•••.... . •••.•..........•.... .. •..... 1120 
Nielsen, Jørgen ••• . . . .•.....• , ..•• .. ••• ••.•. . . . ..••.....•....••• . 2/6 
Nielsen, K.H ....... ... .................. . . .. ............... 6135, 10131 
Nilsson, Kjeld B ..•.... . .............•...... . . . ••••. . . ..•.• . ..• . . . 6/28 
Nordic Aviation Clalms . ....•..•••.•....•.......... .... .••.. . ..... 12/6 
Nordisk Flyforsikringsgruppe ................................... . ... 414 
Nordisk mesterskab, se NM 
Nordland, Oskar .... , ... . ............... . .... . ..... .. ........... 11119 
North Flying .................................. . ............... . .. 2/5 
North West Air Service .. . .. . .. .. .. .. . . .. • .. .. .. • .. .. . . .. . • .. .. ... 6/17 
North American Harvard ......................................... . . 4/1 0 
North American F·B6 Sabre . ....... .. .......... . ........... . .. .. .. 12/32 
Northrop B-2 ...... .. ................. , ................... . .... , . 7/21 
Northrop F-5 ... .... •••. .. .•••...•............... •. . . ....•... . . . 10122 
Nordic Conneotions . . ..... . ... .. ......... . . . ...... . . ............ . . 3/15 
Nytårssamtale .• . .. . .. . ..••...... . ...••.. . ..•. . .•........ .. •...•• 3/18 
Nødlanding, En lærerig ... . ............ . ........................ ... 4/18 

Odense . • •........ . ... . . .. ..••••. . ...•••....... . . ... . . 3/26, 4131 , 5/5 
Officersskole, Flyvevåbnets ..... . .......... . ............... . ....... 4/22 
Old Warden ........... . ........... . ...... . ....... ... ........ .. . 411 2 
Olsen, Poul ................... . ........ . ... . . ... .. . ........ .. . . 11/31 
Olsson, Erik W . ..•.. .. .••....... . ..•.•. . .... .. .... . ..•... .. .... .. 5120 
OPS·udvalget ........................... .. ....... .. . . .......... 11/1 8 
Oscar Yankee .. . . • V25, 2/34, 3/34, 4129, 5129, 6132, 7/28, 8/34, 9132, 10/34, 

11134, 12/29 
Ottesen. Kurt • . .... . ..•••••.• . .......... . . . ...•••... . . .. .• 2/31 , 8/10 
Overvågningsny ...••.••.......••............. .. . . . .. .. , , ... . . .. . 918 

Pacific Flyer ........... . ............. . ...... . ............ ...... . 12/27 
Panavia Tornado . . ............. .. ........ . .... . . . ........ . ...... 913,4 
Panduro Christensen, E ..•......•............. . ..•....... . ..•••. . . 5132 
Panserværnshellkopler, Skytte I ...... . .................. . ...... 518, 6/14 
Paris Air Show .. ....... .. ........... . ......... .. ............. 8/7, 9/20 
Pedersen, A.R. .............. . ............ . ..... . . . ........... .. 11131 
Pedersen, Carl Jørgen ••.. .. •.••. . .•..•••....... . ....... . ........ 12/1 
Peltor hovedsæl ..... . .. . ......... ... ........... . ............. .. . 3/14 
Pemco . . . . ... . .•.. . . . ••••••..• . •....•.. . .. .. ..•.•••... . ..... 3/4, 615 
Per Udsen Co ... ...•.••.. . ......• .• •.....•. . ... . ..••• 415, B/10, 18, 915 
Petersen, Otto ..•• . ...••.. . •.... .. .•..•. .. ...... , ••.... . ......•• . 5/32 
PFA rallyet . ................ . ..... . .. .. ...... .. .. . . . .... . ... ... .. 9/29 
Plagglo P.1490 ... . ........•......••••. .... ..••••.....•.•.•.... . . 813 
Piccard, Bertrand ... .. .... . .......... . ..... . .................... 12/27 
Piel Emeraude .. . ... .. ...... . .................. ........... . . . .... 6/12 
Pilot Decision Making ... ........•.... . •. . ......••••. .. ..••••. .. . . . 6/27 
PiloUønninger . . .......•. .. .......••. . ........ . ..••.•..•.•..•. . .. . 7 /5 
Piper 11996 .... . .... . . ..... . ....... .. ........... .. ...... .. ..... . 5125 
Piper Cub ••...••• .. .••••...•.•••..• . •.. . .. .... .. .. . •.... . ... . .. . 3/17 
Piper PA-18 .• . ..•••..... ... ..•... . ...••••.... .. ... . .. . .. . .••.••. 611 
Piper PA-28-140 • . ..•.....••.... . •..•....••.. . ...• . •.•.•.. . .... . 12/13 
Piper PA-28-181 ......... .. ..................... .. . .. .. 11/1 4, 15, 12/6 
Plper PA-31 .. . . .. •. . .•.• . ...•••.. ... ....... . ..••• . .••••.. . ... . .. 919 
Piper PA·34-220T Seneca IV ..... . ........ . .. . .................... 11/14 
Piper PA·34-220T Seneca V .. .•..••• . .•••. . . , . . . . . .. .••..••.. ... . 11/B 
Piper PA-46 Malibu . . ...•.•••. . .......••... . .... .. •••.... . ... 5/25, 8/1 0 
PoHiwagen • . . • . . . • . . . . • . . . . • • . . . . • • . . . . • . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . • 7 /28 



Premiair •••••....•....•... .. . .... .. 214, 10/5, 11/4, 1211 , 13 
Pulsar ....... .•..... . . •.•.•.•. ........•.....•...• • • • ....•.•.. 1/6 
PW·5, 500 km i .. •.••..••••..•••••.•••......•.•.. .... .. ......... 8/13 
PW•5 . . . . . . •.••••.••••••.•.•.••.. .....•.•.. •.• . ...... .. 4/21 , 12/9, 10 
PW•6 .......................................................... 12/6 
Putze< Elster ..... ...... . ..... ... .. ........ . .. .. .. . ......... 5/1. 20 

Radar, Ombygning al .................. . . .. .....•.......... . ...... 6/2 
Rasmussen, Finn .... ...••• •••.•••.•......•..... , ............... 1216 
Rasmussen, Stetan . ... ............................. . .. .... ....... 8/5 
Raylheon I 1996 •. . .••.••.••......•.. ... .. . . .••.. . ••• , ........ .. • 5/25 
Reconnaissance Pod. Modular .•..•.•.•••..••.••...••..•. . ... . .... . 8/18 
Relms AvlaIion .••...••.•...•... ........ . .•• . .•• . •••. • •••. .. 8/5, 7, 9/21 
Repræsentantskabsmøde, KDA's . . .•.••..••..•..•..•..• . ........ . . . 7/32 
Revolution Mini•500 •............ .... .•.. .... ...•.... .. ..•........ 7/23 
Richelt, Gunther .• •.•....•..... ........ . ... •..• . •.• ..•••.• ••. .... 6/26 
Riis, Jens Chr ............ .. ....• ••. ...• •••.• ..•....•••........... 5132 
Robinson R44 .... . ..... ..••••.•.••.•.....••.. ........• . .... . ..• 12/7 
Rockwell B.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ..... 7/20 
Roesgaaard, K.E ........... . ............................... . 1 /4, 12/18 
Rolladen-Schnelder LS 10 ...... . . . .•..... . • ...................... 1216 
Roskilde. se Københavns Lufthavn Roskilde 
Rotorway Exec 90 ... .... .. . ..................... .. . . ..... .. ..... . 9/5 
Rovs Hansen, Louis ..... ... ...•...••.. ••• .. , • ........•. . ......... 6/37 
Rutan, Dick . .... .. . ......•.. ..•. .....• • ...• ••. .. , •.•. .. .... .. .. 12128 
Rutan HALO ............................................. . .. . . , 10111 
Rutan long EZ .•. .•. ..•.•. , , .• •••.•....•.. .. , . .. ................ 6/6 
Ryan NYP •.•.••••.•••.••.• .......... ... . ......•••. •••. ••• , .,, .. 2/5 
Rygeforbud ....... .. ....................... . ................ 5/5, 10/5 
Rønhof, Kjeld •. .. •.•• • , ••. . •.•. ..• • ..... . • . . .. ..•• •• . • . .. .. .•.. . 11/28 
Rørdal ............ .. .... . .... . .. .. ... .. ... , ••.. , ... ... . . ... • . .. 12/22 

S.G. 38 , ... ...•.••.•••..• , ••.•. •. . ......... ....••.•.. . .. . • •.. ••. 611 8 
Saab 60 år ....... .. ....•.....•............•.•..•........•...... 11/7 
Saab 17 ....••...... ... .. .. .....•. . •. .....••....••.•. . . •• 8/5, 11/7, 32 
Saab 21 R •••• .... •.•• . •.•. • •. . •.•.••....•••.•...•. . .... •....... 11/7 
Saab 35 Oraken . . . .. . . ...••.. .• ..... .•....••..•.•....•... 1/6, 27. 5/27 
Saab 37 Viggen ••. . .••••. , ....•..........•... • .•............. • ... 5/26 
Saab 39 Gripen . .. , ••••....••... ... 1/5. 2/4. 415, 5127, 8/4, 9/4, 11/7, 12/4 
Saab91 Safir ... . .. . .... . ,,, .• ,, ................. ....... . . . ..... 11 /1 
Saab 340 ...... ... . .. ............................... . ..... 5/26, 12/4 
Saab 2000 ............. ....... ......... . . ... .. 2/10, 4/5, 9/4. 11/7, 1214 
Saab T-17 ........................... .. .... .. ................ 514. 6/32 
Salmark, Hilmar ................ ... ...................... . .. .. . ... 4/25 
Salon de l'Aeronautique ......•..•..... ... .. .. ...... , ........ . . . .. . 817 
SAR-statistik . .. ... ........ . ... . .. .... ...... ..... .. .... .... . ..... 516 
SAS .... 1/4, 5, 6, 214. 5, 315, 4/5. 514. 5. 6. 615. 24, 25, 7/4, 914, 6, 10/5, 11 /4, 

5,6, 18 
SAS Cargo ... . ...... .. . • ............. ... .. .... .... .. . ....... 10/5 
SAS Commuter .............•••..•.•••.....••..•....••... .. . 3/5, 10/5 
SAS fragtterminal ..•... • ............... , .•.•.•••••...•.• .. ••.•••• 3/5 
SAS i 1996 .•..••..•.•.•.••••..... • .... . .•..... ••..... . • . .... ...• 6/24 
Satair ... .. •• . • .....••.. •• ........•....•. . . ••... •....•.. . ..... 8/10, 11 
Satelhtnav,gatlon . ... . . ... . .... .. . ... . ......... . ......... . ... . ... 11/26 
Schempp-Hirth Oiscus . .... .. ..... ... ...... ... ........... . .. 2/16, 18, 19 
Schempp•Hirth Ventus 2c ... . . .. . . ................ .. .. .. ....... . ... 8/23 
Schleich, Eduard Riller von . .... ...................... . ... . . ...... 12/24 
SchleicherKa6 . ... . . . ....... . .......................... ..... ... 11/37 
Schleicher ASW27 . .•... .• .. • , ...• . . ...•••. . •.•.•••••••••••• , •. , , 5/5 
Schumacher, Carl •.. .. . .• •. , •.••.. , , ••.• , ..........••....•...... 12/22 
Schweizer Ag-Cai .. . . . . .. . .. . . . • . . . . . . . .. . . .. . . • • . • • • • . . . • .. 2/3, 8, 37 
Scintex Emeraude . ..... , • , • , , ... ....... ............. .. . ....... . 6.112 
SCT, Supersonic Commercial Transport . .... .... .................... . 7/14 
Shorts Skyvan . . . . • • • . . . . • ..... •. . . ...... .•..... . ... .. ......... . 9/8 
Shuttleworth Collectlon .... •.... , .. .... ......................... .4/1, 12 
Slkorsky S·92 Helibus ... .....•. ....... ... . • .• ••. ..• ••.••.. ...• ••. 8/4 
Simulator til Baron .••••... . •• . •. ..•... . . .... , ..................... 3/4 
Simulator·svæveflyvnlng .....••. ..• • .. .•. .... •.•.•••..•.•....••... 6/22 
Singapore Alrlines . ................ ... .... ......... . . . ..... . . .. ... 6/10 
Skadesmekanismer ....................... . ..... . . ............... 2126 
Skandinaviske Titsynskontor. Det .......... ....................... . 11 /18 
Skive ... ... ............... . ......................... . . ..... ..... 6/5 
Skjeth, Ib ....•..............• • ... .....••. . .. .•.••..••.•. .•.•.••. 2/31 
Skotland •... ... ..•. . •.......•. •. .....•..•.•••. • • ..• ••.•• •••.... . 5/16 
Skræntflyvning .......•... • .. . .•. ...• .. .... ..•......••...•..•... 11137 
SKT .... . ••••.. .. .••••......••••• .... .•..• .. . . •• ..•.... . ...... 11/18 
SkyStar .••..... .. ............•....••..•••••••.••.••••••.•.••.•. 1/6 
Skytte, Ole ..•.....•. . ...•.. . .... ..... .. .. ....•....... • ..•....... 2131 
Skytte I panserværnshelikopter ..... ..... . .•.•. .. .. ....•......•...•. 6/14 
SLV .... . ...................... . .. .. ..... . . . . . .... . ......... 6/4, 7/26 
Socata TB360 Tangara . .. •. ..... .. ........••.•.•. • ••. .•••. ...... 818, 9 
Solair 2 .. ... .................. . .•..... .• .•••.• •. ••... •. •.... ..• . 6126 
Solo Spint ........... .. ... .......... ..... . .... .... . ............ 12/27 
Sopwilh Pup . ... .. .......••• .• ••. . ..•....•....• ••..•. • ... . •..... .4/13 
Sopwith T nplane •... . ...•....... ...... • .•.... .... .... • ..... . . .. .• 4/1 
Soulh African A,rways .. .. ..... .. ..... ... • .•.•......... .. ..... . 7/5, 9/6 
SpalingerS-18 .... . .... ... . .... .. . ................ . .... . . ....... 6/19 

StampeSV4B .. . 9/11,13, 10/4 
Statens Luftfartsvæsen, se SLV 
Stemme S10 ...................... .. . .••• .• • .•••.••. . 7/24 
Stemme S 15 .. .. . . . . . . • • . • . . • . • . • .. • . . . .. . .. .. • • • • . • . . • . • . • . 9/20 
Sterling European .•........•.....•.•.•...•.•••..•....... 4/6, 9/5, 10/4 
Steward, James . . . • .. . . . . . . . . • .. . . • .. • .. • • . . • • .. • .. . . • ... 10/26 
Stoddard-Hamilton GlaStar . . . • • • . . . • . . . • . . . . . . • . • . . . • • • • . . • . • .413, 5 
Storebæltsbroen . • • • . . . .................................. .. .. 10/5 
Staal, Lars . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ..•.• 3/9 
Sukh01 Su•37 .............................................. .. .... 1/10 
Sun-Alr . .. . ..... .... .... ................... 2/4, 5, 3/5, 4/6, 6.15, 25, 9/8 
Sun'n Fun .. .. . ..... . ..••.•...•. . .. • . ...... . . .••.• ••• • • • .... • 1/4, 2/4 
Sundberg, Niels ... ....... ••••••. .••••.•.•.• ....•. ..........••... . 9/8 
Supermarine Sp1ttire .... •• . • .... . . •... . . . • .......•. . • .... ...•. .. 11 /29 
Supersonic Commerdal Transport .. ... .. . .. .. .... ...... .. .......... 7/14 
Sverige reducerer også . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . • • . . . • . . . . • • . .. . . . . 5126 
Søndagspilot på en fredag ...• •. .. • ............ •• ..... • . .•......... 6/19 
Sønderborg .................................. . ...... . . .. . ....... 8/5 
Søndre Strøm~ord . . .. . . ..... ... . ................. .... . ... ........ 5/12 

TCAS • • . . .. . • .. . .. • • . . . . • • • .. .. • • . . . • . • . . . . .. .. . . . . . . • . . . . . • . • 5/22 
Terma . . . • • • . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . • ••••......• .. 4/4, 8/10. 18, 10/4 
Termik, Fortulgt al ..•.....•.•...••........•.................••• .. . 3/1 O 
Thinesen, Johs. . . . . . . • . . . • • • • • • • . • • • • • • . • • • • . . . . . . • . • . . ...... 5132 
Thisted . .. .............................................. . . . . . 10/4 
Thule . ...•..•..•.••.....•.•••.......•.... .. .•..••..•••.....•... 8/15 
TTnglell, F ..... ... ............................... . .. . .. . ... ... .... 3/31 
Tirslrup •• . ..•. • • • , .•. •.•• . ..•...•.•...... ..• ....••. .. • 7/5. 10/5, 11 /27 
Tjekkiet •.•......... .... ••.............••.•••......... . .... ..... .4/8 
TNT ..... .. .......... . . .. ............................ . . ........ 10/4 
Toft, Jens .........•...•.... . .•.••.....•. ... ..•... ..... . . . .. .. . .. 6/28 
Tophøj, Lauritz •....... . .. ....••.. .. •• . •• ..•. •• .. •• . .•.. •. •. .. 1/4, 3/18 
Tornado ... . . . . . . . . . ..... ..... .............. .. . . ..... ... ...... . 11/27 
Tcyota flymotor ....... ... , .. .. . •. .....••• •.• ••.••..••............ 2/4 
Traffic Alert and Collision Avoidance System ....•. • •.. ... . ....•.....•. 5/22 
Trafikflyverskolen . ..... .. ...•. .. •.•••••••....•. . ..•.. .. .. . .. ..... 5/19 
Transavla PL-12 Airlruk .......... ........ . . . .... .. . .. .. ... . .... . .. 8/12 
Trekant, Stor .... ..... . .... ..... ..... . . . ... .. .. , .•. , ............ 12/6 
Træholt, Jørn . . ..... . .... .....•.....•.......••• . .• .••• ••••. . . 2/6, 7/5 
Tønder .•.. •••.. ......... ..... .... ...•.•. .. ....... . . ..... . . .. • 4/4 

Udmærket lufttjeneste, Medaljen for ................................ 10/31 
Udsen Co., Per, se Per Udsen Co, 
Ulnits, Ole . •..• ...... . ....... . .... . •....••• . .. , •. , . . • • . ........ 8/31 
Ulykker, se havarier ....... ....... .. •• . •.............••........... 1/4 
Unger Breezy . . . • . • . . . . • • . • . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . • . . . . .. 313. 30 
Unifly . . ............................. . .... . . .................... 3/5 

Valenliner. Henning ... .. ..... . . . . .. ............................... 4/25 
Vang, Christian Jul .. . . ........... .... . .. .... . .................... 6/12 
Vedligeholdelse og EDB ................. .. ...... ... ............... 1 /20 
Vejrblanket ...•.. . . ..• . .... •..•. • . •. ...• ••...•••........ . .. ... . .. 4/30 
Verdensmesterskab, se VM 
Veteranflysamling, Dansk . •. ..•..•. .. ....•.. ••. . •• ..... •.. . •• 4/1 0, 11/34 
Villumsen, Michael . .... . . . ... .. . ...... . ..... ..... ... . ...... . . .... 2131 
Vinther, Franz ...... .. . .. . •.•.••....•.••..••. .... •.. .. ••. ... .... 12/18 
Virgln Express . ...••.. . . .•..... ..... . ... . . ....•.••. .. .•.•.....•.. 515 
Virtuel svæveflyvning ••••.• • ••••. .. •.••........ .. .. ...... ...•.. . • . 6.122 
VM, svæveflyvning ........ ...•....•• . .••• , ...•.•... .. .. . . ..•.. ... 9/16 
VM, Præcisionsllyvning ........ .. ... .. ... . ..................... ... 1115 
Voigt Lo 100 . . . ... •. .. .... . .• .•.•..... • .•..•••.........•. . .. . .. • . 6.119 
Volvo ...... . . ....... .......... ... . ... .. .............. . . .. . ...... 514 
Vought OS2U Klngfisher ... ... .................. . ....... . .... ... . . 1/31 
Værø , Henrik ..... . .•.• .. ...... .. .. .... •. .. •....•... . .•.•....•... 4/26 

Wassermanm ............. ...... .. ... .... ........ ... . .......... 12/22 
Westergaard, Thomas .•. . . . . •. ..••...• •• . . . .•......... .... .•.... 11111 
Williams FJX-2 . . . . • . . . . . • • . • . . • . • . . . . . . . . . . . . . • • • • . . • . • . . • . . . • .5/4 
World Air Games . ..••.•. ... .... , •••••••..... .... .•...•.... . 8/37. 12/8 

Yakovlev Yak·52 . . . .... . . ............ . ....... . . ..... ....... 10/34, 12120 
Yakovlev Yak·58 .. ..... . ... .. .......... . ................... ...... 9/20 

Zeppefin LZ N07 .. •••••• .. •••• . • .. • . •... ... •..•. .. .•••••..• 7/10, 12/6 

Ørskov, Birgitte . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . • . • .. .. .. • .. • . .. • . . .. 3/29 
Øst-Europa .••............ ..... . .. . ... . ...... ..... . . . •. .... ..... 4/8 
Østergaaard, Søren .••...•••.•... ... . ........... .. ... ...... . •.... 6/35 

Åbenl hus • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • • . • • . • • •. 8/14 
Ålborg . . • • . • . . . . . . • . . • • • ........ ........ . 4/31, 5/5. 8/4, 14, 9/28, 11 /4 
Ålborg. FSN, åbent hus ................ ........ . ... ... ....... ... 8/14 
Århus ......... . . . .... . .... .. . ... . ...... . ..... ..... ... . 7/5, 10/5, 11 /27 
Årsberetning, KOA's .. . ........ . .... ...... ................ . ..... . . 5136 
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FLYUDLEJNING 
AYF M-1 
BSV C172 
PEW C172 
RPJ C172 
BIU C172 
BRT PA28-181 
CJI PA28-181 
BLU PA28-181 
BCL PA28R 
BEi C177RG 
CRC C177RG 
ASJ BE95 

SKOLEFLYVNING 

IFR/GPS PR. TACHO 
IFR PR. TACHO 
IFR/GPS PR. TACHO 
IFR PR. TACHO 
IFR PR. TACHO 
IFR PR. TACHO 
IFR PR. TACHO 
IFR PR. TACHO 
IFR/GPS PR. TACHO 
IFR/GPS PR. TACHO 
IFR/GPS PR. TACHO 
IFR/TWIN PR. AIRB. 

495,-
625,-
625,-
625,-
625,-
790,-
790,-
790,-
810,-
845,-
845,-

1.600,-

GARMIN SUCCES FORTSÆTTER I 1997 MED 

GPSMAP 195 
Allerede i sommer blev vi lovet den europæiske 

software til GPSMAP-195 klar til januar 9 7, 
og med samme præcision, som du forventer fra 

GARMIN og deres distributør - kan vi fra det nye år levere 
denne spændende GPS-nyhed: 

og så til 
Avia Radio's 
INTRODUK• 
TIONSPRIS! 

Vi ønsker 
vore kunder 

og leverandører 
et rigtigt 

godt nytår 

A, B, I & Twin skoling samt PFT. Som sædvanligt - købes også GARMIN'S produkter hos 
fagfolk, der sørger for alle tilladelser og naturligvis 
yder teknisk support - også efter du har handlet! 

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-certlfikat: 
Cessna 172 - 999.25 incl. 25% moms pr. bloktime 

En anden GARMIN nyhed GPSCOM-190 (kombineret 
GPSNHF) er endnu ikke godkendt af telestyrelsen. 

Prisen er under forudsætning af kontant afregning efter flyvning, eller for
udbetaling. 

Ring for yderligere information! 

Kontorets åbningstider: Perioden april-sept. 08.00-19.00 Check altid pris med Avia før du handler ! 
Perioden okt.-marts 08.00-17.00 AVIA RADIO AS 

IKAROS FLY - ROSKILDE LUFTHAVN - 461910 10 
Fax: 4619 0515 . E-mail lkaros@lnet.uni-c.DK 

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

- . 

~ - I 
J .~ -

Piper Saratoga li HP 

Piper Seminole 

Piper Malibu Mirage 

Piper Seneca IV 

...,. . .6 .. 

.-1per 
Air Alpha er Piper's distributør 

i henholdsvis Danmark, Island, Grønland og på Færøerne. 

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

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! 

-#AIR ALPHA A/S 
Odense Lufthavn. 5270 Odense N 
Tlf. 65 95 54 54 • Fax 65 95 54 76 

..... . ..... 

~ --- + • ~-
- ~' - ' . . - ... 

PiperArrow Piper Warrior III 1996 Archer III 

Piper Garanti: 

Nedenstående service centre har 
netop fået certifikat fra The New 

Piper Aricra~ og er hermed 
udnævnt som Piper's Service Cen

tre i Danmark: 

Alice Aviation, Odense 
v/Bent Aaskoven 
Tlf. 65 95 53 88 

Air Service Billund 
v/Poul Jensen 

Tlf. 75 33 87 33 
Air Service Padborg 

v/Ole Jørgensen 
TI(. 74 67 67 66 

Air Service Vamdrup ApS 
v/Bent Iversen 

TI(. 75 58 37 08 
Danish Aircra~ Owners AIS 

v/Peter Oxbjørn 
TI(. 46 /9 12 /9 

FO Flyservice, Herning 
v/Finn 0. Schou 

TI(. 97 /4 15 Ol 
North-West Airservice, Thisted 

v/Kaj Petersen 
Tlf. 97 96 53 22 

Kontakt dit eget lokale Piper Servi
ce Center. Hjælpen er nær, hvis der 

skulle opstå et problem 

Alle nye 1996 P1per fiy b ve,· levcr·ec med en udvidet to ars "Spinner to Tai I" garanti, som gives af henholdsv s P,PER. 
Text1 on Lycornrng. Teledyne Continental. Haraell P, opeller og Bend,x/K ng 

Dit lokale Piper Service Center vil kunne /ose ethvert problem, som matte opsta. Sa enkelt og sa fuldstændigt er det. 

FLYV • JAN 97 
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Januar 1997 

6 Næsten klar til at gå i luften 

7 Baltic Circle 96 

8 Svensk Air Drop over Sydsjælland 

10 Farnborough '96: Sukhoi Su-37 

11 Farnborough '96: McDonnell Douglas C-17A Globemaster III 

12 Farnborough '96: Edgley EA9, Bell 430 

13 Farnborough '96: Kamov Ka-50 

14 12. VM i præcisionsflyvning Fort Worth, Texas 

18 Der kan bjærges flere P-38'ere! 

20 Vedligeholdelse og EDB 

21 Danske Flyveres årsfest 

22 At tage en god beslutning kan læres! 2. del 

26 På ryggen i seks dage 

27 Endnu en Draken i luften! 

28 Den flyvende hjemmeværnsenhed på specialopgave 

Forsiden: 
Eneste svævefly på Farnborough 
'96: Edgley EA9 (se side 12). 

Herover: 
Bell 430 - fløj rundt om Jorden, 
før den blev præsenteret på 
Farnborough '96. 
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Kort 
sagt 

Register 
til 1996 
Register til 1996 (alfabetisk 
ordnet indholdsfortegnelse) 
kan fås tilsendt ved at indsen
de en adresseret og med 
mindst 4, 75 kr. frankeret A4 
konvolut til KDA, Lufthavnsvej 
28, 4000 Roskilde. 

Registeret kan også afhen
tes gratis i KDA-huset i Kø
benhavns Lufthavn Roskilde. 

Nyt SAS 
fragtcenter 
SAS Cargo har besluttet at 
åbne et nyt fragtcenter, der 
skal forbedre betjeningen af 
de jyske og fynske kunder. Det 
bliver placeret ikke i en luft
havn, men klos op ad motor
vejen i Taulov, nær Lillebælts
broen. Den største del af SAS 
Cargos import- og eksport
fragt i Danmark bliver nemlig 
transporteret over land, og det 
vil også gælde i fremtiden. 
Centret skal tages i brug til au
gust. Det bemandes med SAS 
Cargos egne medarbejdere. 

Flyveulykken 
ved Vagar 
I en pressemeddelelse, ud
sendt af Forsvarskommando
en den 18. november om ha
variet med Flyvevåbnets Gulf
stream III F-330 på Færøer
ne den 3. august hedder det: 

Som oplyst den 14. august 
i den foreløbige redegørelse 
fra havarikommissionen kom 
flyet under anflyvningen til Va
gar Lufthavn ind i et område 
med meget urolig luft. Da det 
ikke kan udelukkes, at det kan 
være en del af havariårsagen, 
arbejder kommissionen på, 
ved hjælp af vindtunnelforsøg, 
at skaffe lokale vindoplysnin
ger fra stedet, hvorfra havariet 
udviklede sig. Disse vindop
lysninger skal senere anven
des ved flysimulatorflyvninger. 

Sideløbende foretages 
teknisk analyse, hovedsagelig 
i udlandet, af visse kompo
nenter fra flyets system med 
henblik på at klarlægge, hvor
dan flyets tekniske situation 
var på havaritidspunktet. 

Resultaterne af disse ana
lyser og af forsøgsflyvninger
ne i simulatoren på Gulfstre
am fabrikken i USA forventes 
at foreligge i december. Den 
endelige rapport kan derfor ik
ke forventes færdig før et styk
ke ind i det nye år. 

Grupperejse til Sun 'n Fun 
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Som omtalt i forrige numer 
arrangerer vi sammen med 
Air Alpha en grupperejse til 
Florida den 4. - 14. april for 
at overvære verdens næst
største airshow, Sun 'n Fun 
på Lakeland RegionalAirport, 

Der bliver tre dage på Sun 
'n Fun og heldagsudflugter 
til Kennedy Space Center og 
Fantasy of Flight Air Mu 
seum. 

Vi besøger også Piper i 
Vera Beach og slutter af med 
et par afslappende dage i det 
charmerende Key West, be
liggende i det allersydligste 
Florida. 

Pris for flyrejse, hotelop
hold, bustransport, udflugt 
m.v. er 8.995 kr. i delt dob-

beltværelse, 11. 750 kr. i 
enkeltværelse. 

Udførligt program fås hos 
Air Alpha, tlf 65 954 954, fax 
65 955 476 eller i KDA
huset, Roskilde. 

Vi retter 
I omtalen af Flyvevåbnets nye 
geværer skrev vi at den på
gældende type havde været 
anvendt af Hjemmeværnet si
den 1966. 

Det er ikke korrekt. En læ
ser og hjemmeværnsmand på 
Bornholm gør opmærksom 
på, at Hjemmeværnet først fik 
geværet i 1976 (det hedder jo 
også M/75, fordi det blev an
taget i 1975). Han fortalte vi
dere, at konstruktionen er væ
sentlig ældre, idet den er ba
seret på det tyske "stormge
vær" fra 1944. 

MD-90 som 
charterfly 
SAS har ledig kapacitet i 
weekenden og har derfor 
skrevet kontrakt med Dan
marks største arrangør af 
charterrejser, Star Tour, om at 
flyve ca. 10.000 passagerer 
fra København tilAntalya iTyr
kiet og Chania på Kreta. 

En del af flyvningerne skal 
udføres med SAS' splinternye 
M D-90 fly, der har plads til 141 
passagerer og byder på en 
noget større komfort end de 
normale charterfly. Der er be
dre ben- og håndbagage
plads, ergonomiske stole, ju
sterbare hovedstøtter, større 
toiletter og telefon ved samt
lige passagersæder. 

Chefskifte i FTK 
Generalmajor Lauritz Tophøj, 
der har været chef for Flyver
taktisk Kommando siden 1. fe
bruar 1994, skal fra 1. oktober 
være dansk militær repræ
sentant ved NATO's hoved
kvarter. 

Ny chef for Flyvertaktisk 
Kommando bliver oberst Kurt 
Ebbe Rosgaard, der i dag er 
stabschef. Han udnævnes 1. 
oktober til generalmajor og bli
ver den første ikke-pilotud
dannede chef for FTK. 

Modtræk fra 
Maersk 

Den 6. januar, samme dag 
som SAS åbner sin rute Bil
lund-Frankfurt, påbegynder 
MaerskAir en rute Ålborg-Bil
lund med to daglige afgange. 

Maersk lægger ikke skjul 
på, at ruten er et direkte mod
træk mod SAS forsøg på ar 
kapre vestdanske kunder, og 
at formålet er at få nordjyske 
kunder til at flyve ud i verden 
via Billund. 

Den nye indenrigsrute be
flyves med Boeing 737-
500SP og flyvetiden er bereg
net til 30 minutter. Morgenflyet 
afgår fra Ålborg allerede kl. 
0640, så det er i Billund 0710, 
tids nok til at passagererne 
kan nå morgenflyene. Der bli
ver også en afgang fra Ålborg 
kl. 1550. 

Fra Billund bliver der af
gang kl. 1215 og 2150. 

Udvidet 
code-share 
Den 1. december introduce
rede SAS og Lufthansa fælles 
flyvninger (code share) til 
yderligere otte destinationer: 
Tirana, Bukarest, Santiago de 
Chile, Larnaca,Teheran,Alma 
Ata, Ashkhabad og Tashkent. 
Lufthansa udfører flyvninger
ne, som også har SAS rute
numre. 

De to alliancepartnere til
byder dermed over 2.000 fæl
les flyvninger per uge til totalt 
61 byer i og udenfor Europa. 

SAS og Lufthansa indgik 
en strategisk alliance i maj 
1995, og samarbejdet kom i 
gang i februar 1996, efter at 
EU-kommissionen havde 
godkendt aftalen. De to sel
skaber udfører nu alle flyvnin
ger mellem Skandinavien og 
Tyskland som et joint venture 
og alle flyvninger bærer begge 
selskabers rutenure. 

I juli introducerede SAS og 
Lufthansa fælles flyvninger til 
et stort antal destinationer i 
først og fremmest Sydeuropa. 
Yderligere destinationer, heraf 
en række udenfor Europa, bli
ver tilføjet efterhånden som de 
berørte myndigheder giver 
deres tilladelse. 
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SAS til Uleåborg 
1 . april åbner SAS en rute mel
lem Stockholm og Uleåborg 
(på finsk Oulu), Finlands fjer
destørste by. Der bliver to dag
lige forbindelser med Fokker 
F. 28 til 65 passagerer. 

Det bliver den sjette SAS
rute til Finland. SAS beflyver i 
forvejen Helsingfors, Vasa, 
Åbo, Tammerfors og Bjørne
borg (sidstnævnte i samarbej
de med Skyways). 

Udover den nye rute til Ule
åborg fordobler SAS antallet 
af forbindelser til Vasa, Åbo og 
Tammerfors, så der bliver fire 
daglige forbindelser til de to 
førstnævnte og to til Tammer
fors. Linjerne til Vasa og Tam
merfors vil blive befløjet med 
Saab 2000 (47 sæder), Åbo
ruten med Saab 2000 og DC-
9-41. 

Og allerede fra 20. januar 
øger SAS antallet af afgange 
mellem Stockholm og Hel
singfors fra syv til otte. 

Totalt indebærer SAS øge
de satsning på Finland en ka
pacitetsøgelse på 800 sæder 
om dagen - ellers 27%. 

SAS i Billund 
Flere og flere i Vestdanmark 
finder ud af, at det ikke er nød
vendigt at tage over Køben
havnstrup, når man skal ud i 
den store vide verden - man 
kan jo flyve fra Billund til Lon
don, Bruxelles.Amsterdam og 
Frankfurt og videre derfra. 

Det har længe irriteret SAS, 
og som modtræk begynder 
selskabet nu at flyve ud af Bil
lund og åbner den 6. januar en 
rute til Frankfurt og en til Oslo. 
Ved imødekommenhed fra 
samarbejdspartneren Luft
hansa har SAS fået to gode 
slottider i Frankfurt - morgen
flyet fra Billund afgår få minut
ter før Maersk Air's. 

Der bliver også en aftenfor
bindelse, og ind i mellem disse 
flyver flyet en tur til Oslo og retur. 

SAS vil anvende DC-9-21 
,,Sport", den kortkroppede ud
gave, der blev leveret i 1968-
69, altså for mere end 25 år 
siden. Flyene indrettes til 75 
passagerer (da de blev taget 
i brug, var kapaciteten 82). 
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David Clark Headsets 
KDA Service er blevet autoriseret forhandler af David Clark 
headsets og intercom udstyr. 

David Clark's "grønne" headsets lagerføres nu i KDA's 
servicebutik i Københavns Lufthavn Roskilde og i løbet af 
kort tid vil almindeligt benyttede reservedele og tilbehør også 
være lagervare. 

KDA Service er nu autoriseret forhandler af to af de bed
ste mærker på markedet indenfor headset, nemlig Peiter og 
David Clark, og et køb her er ikke afsluttet, før kunden er 
tilfreds med sit headset efter at have prøvet det i luften, hvor 
det jo skal bruges. 

Salgschef Boe Nielsen med beviset på, at KDA Service nu er 
blevet autoriseret David Clark forhandler. 

Saab JAS 39B 
Den første seriebyggede to
sædede Gripen, serienum
mer 39801, fløj første gang 
den 22. november. 

Den tosædede Gripen, 
fabriksbetegnelse Saab 
JAS 398, er ikke blot en træ
ner, men et fuldt operatio
nelt fly. JAS 398 er 66 cm 
længere end den ensæde
de udgave (JAS 39A) og har 
samme udstyr og bevæb
ning som denne, bortset fra 
27 mm kanonen. 

Når afleveringsprøverne 
er overstået, skal 39801 dog 
forblive nogen tid hos Saab 
som stedfortræder for pro
totypen til den tosædede 
Gripen, nr. 39800, men uden 
ekstra prøveinstrumenter. 
Flyet går først i tjeneste i 
Flygvapnet i april 1998 og 
nr. 39802 følger efter sam
me efterår. 

Af serie 2 på 140 Gripen 
til Flygvapnet skal de 14 
være tosædede. 

Den første seriebyggede JAS 398 på sin første flyvning. 

I øvrigt 
Cessna 206 Stationairpro
totypen af den nye udgave 
fløj første gang den 6. no
vember. Den har en Tex
tron Lycoming 1O-580-A 1 A 
motor på.300 hk ved 2.500 
olm. Montering af en udga
ve med turboladet motor 
(Turbo Stationair) påbe
gyndtes den 6. december. 

Oberst L.C. Fynbo, chef for 
Luftværnsgruppen, tiltræder 
1. februar som forsvars
attache ved ambassaderne 
i USA og Canada og tillæg
ges midlertidigt grad af bri
gadegeneral i forbindelse 
med denne tjeneste. 

SvendAageAndersen. der 
i en årrække skrev om rej
ser og luftfart i Politiken, 
døde den 11, november, 80 
år gammel. 

Cimber Air's tredje ATR42-
500, OY-CIL, ankom til Søn
derborg den 22. november. 

Newairvil bygge egen han
gar i Billund og har erhver
vet en grund ved siden af 
Danmarks Flyvemuseums 
depothangar. 

Catalina L-861 's skrog an
kom til Flymuseet Elleham
mer i Helsingør tidligt om 
morgenen den 22. novem
ber. Centersektion og mo
torer er klar til montering, 
men ydervingerne er fort
sat under restaurering på 
Flyvestation Værløse. 

Air Lithuania åbnede den 28. 
november en rute Kaunas/ 
Palanga-Billund medYak-40. 

Perus flyvevåben har købt 
14 Sukhoi Su-25 Frogfoot 
attackfly, og de første er al
lerede leveret pr. An-124 
transportfly. Peru har også 
købt 12-18 MiG-29 Ful
crum jagere. 

SAS har påbegyndt opfø
relsen af en ny teknisk ba
se på Gardermoen ved Os
lo til tung vedligeholdelse af 
mellemdistanceflyene. 
Den bliver på 54.000 m2 og 
er budgetteret til at koste 
702 mio NOK og skal være 
færdig 1. august 1998. 
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SkyStar overtager Pulsar 
SkyStar Aircratt, Ine. har købt værktøjerne og rettighederne 
til Pulsar fra Aero Design, Ine. og har flyttet produktionen af 
byggesæt fra San Antonio i Texas til Nampa i ldaho. 

Det er det andet program for hjemmebyggede fly, som 
SkyStar overtager. I 1993 erhvervede man Skyfox fra Den
ney. 

Pulsar er et tosædet fly af komposit til hjemmebygning 
med sæderne ved siden af hinanden. Det er konstrueret til 
Rotax 582 på 66 hk eller Rotax 912 på 80 hk. Prototypen fløj 
første gang den 3. april 1988, og der er solgt flere hundrede 
byggesæt. Et eksemplar flyver i Danmark. 

En informationspakke med video koster 20 USD. 
SkyStarAircraft, Ine., 100N. Kings Rd., Nampa, ldaho, ID 

83687 USA. Tlf. 208 466 1711, fax 208 466 8703. 

SAS Express 
Det uafhængige norske luft
fartsselskab Braathen nøjes 
ikke med at konkurrere med 
SAS inden for Norges græn
ser. Det har åbnet en rute mel
lem Oslo og Stockholm, og 
det har fået SAS til at svare 
igen med at sætte frekvensen 
op til 14 daglige afgange i hver 
retning. Det første fly afgår fra 
Arlanda kl. 0700, det sidste fra 
Fornebu kl. 2110. 

Man har også sat priserne 
ned og indført automater, 
hvor rejsende, der har købt et 
"kl ippekort" kan erhverve 
boarding card uden først at 
skulle købe billet. Denne SAS 
Travelpass ordning blev ind
ført i fjor på de svenske inden
rigsruter. 

Og i erkendelse af, at fly 
vetiden er så kort, at det kan 
knibe for kabinepersonalet 
med at nå servere mad - og 
for passagerne at spise den -
har man indført SAS GateCa-
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fe, hvor passagerne kan få sig 
et måltid, inden de går om 
bord. De, der kommer i sidste 
øjeblik, får udleveret en mad
pakke. 

Det nyt koncept, som går 
under navnet SAS Express, 
kan meget vel komme til at 
danne mønster for den frem
tidige afvikling af trafikken på 
de korte SAS-ruter. 

Luftfartspokalen 
Ved en sammenkomst den 6. 
december i den gamle luft
havnsbygning i Kastrup uddel
te Danske Flyvejournalisters 
Klub Luftfartspokalen for 
1996. 

Årets pokalmodtager blev 
Jørgen Nielsen, Cimber Air's 
administrerende direktør. For 
25 år siden var det hans far, 
CimberAir's stifter Ingolf Niel
sen, der fik pokalen. 

AR-113 taxier mod bane 27. 

Næsten klar til at gå i luften 
Tekst og fotos: Jakob Bødskov 

Flyvestation Karup den 22. november. En af Eskadrille 729's 
gamle RF-35 Draken bliver rullet ud af Hangar 4. Etter følger en 
skare af gamle draken-teknikere, flyvestationsfolk, pressefolk 
og flyentusiaster. Kort etter lyder det engang så velkendte hyl, 
og efterfølgende brøl, fra »dragens »RM6C motor, og »piloten«, 
oberst Palle Dønvang (DØN), taxier det nyistandsatte fly ud til 
enden af bane 27. 

Herefter hakker han efterbrænderen i bund, og i næste 
sekund accellerererAR-113 ud af banen, ligesom i de gode gamle 
»drage-dage«. Men en ting mangler, for flyet kommer ikke i lutten 
foreløbig, da man ikke har de fornødne tilladelser. 

At denne begivenhed kunne finde sted skyldes udelukkende 
en lille, men hårdtarbejdende, gruppe af teknikere, som det sidste 
halve år har brugt adskillige attener på at gø re AR-113 flyveklar. 
Alt er blevet chekket adskillige gange. Blandt andet har motoren 
fået en ny starter, ligesom både navigationssystemet, hydrau
likken og instrumenter har fået en overhaling. 

Der gårnok et godt stykke tid inden man kan se » The Queen « 
i lutten over Karup, men at flyet er i den fineste stand, blev for 
alvor bekræftet for teknikerne, da DØN etter endt prøvekørsel 
kun havde lovord tilovers for AR-113. 

Piloten i dagens anledning var chefen for Flyvestation Karup, 
oberst Palle Dønvang (DØN). 
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Baltic Circle 96 
Tekst og fotos: Palle J. Christensen 

Oktobervejret lagde sin klam
me hånd over flere øvelses
dage, og en del afbud gjorde 
Baltic Circle til en noget tynd 
affære rent flyvemæssigt. 

Men sjældne typer kunne 
dog flyve fra Karup til den 
tænkte No Fly Zone nord for 
Limfjorden eller til Sjælland, 
hvor der samtidig foregik en 
Partnership for Peace hær
øvelse. Blue Moon luftfor
svarsøvelsen lørdag den 3. 
oktober havde også fået 
usædvanlige deltagere. 

Som i Cooperative Jaguar 
sidste år var deltagerne inddelt 
i en jagereskadrille og en tran
sportfly- og helikoptereska
drille. Den første bestod af fire 
danske F-16A, fire amerikan
ske F-16C og enAero L-39Al
batross fra Litauen, den anden 
af en dansk og en svensk C-
130, en litauiskAn-26 samt en 
dansk S-61, en svensk Super 
Puma, to norske Bell 412 og 
en litauisk Mi-8. 

Opgaver for jagerne: at pa
truljere en No Fly Zone og at 
yde nærstøtte til jordstyrker. 

Opgaver for transportfly og 
helikoptere: Nedkastning af 
forsyninger og nødhjælp. 
Eftersøgning og redning. Eva
kuering af sårede. • 
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Den hvide farve på denne norske Bell 412 stammer fra dens 
FN-tjeneste i ex-Jugoslavien., 

Litauen, der har det største flyvevåben af de tre baltiske lande, 
har købt fire tjekkiske L-39 fra Kazakstan. Danske piloter havde 
lejlighed til at flyve i bagsædet af Albatrossen. 

Litauen har treAntonovAn-26, der ofte ses uden for landets grænser. Navigatøren har fået moderne 
GPS satellitnavigationsudstyr til rådighed. 

Litauens tre Mil Mi-8 er af den opgraderede type med stærkere motorer (2 x 1.950 hk), støvfilter, 
halerotor flyttet til venstre side og rotorhovede af titaniumlegering. 
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Svensk Air Drop over 
Sydsjælland 
Tekst og bl/leder: N.M. Schaiffel-Nielsen og Erik Johansen. 

Under den lange borgerkrig i 
det tidligere Jugoslavien blev 
det at kaste forsyninger ned 
fra luften uhyggeligt aktuelt. 
Både det tyske og det ameri
kanske flyvevåben foretog 
nedkastninger fra luften om 
natten til mennesker, der var 
blevet omringet på et lille om
råde af deres tidligere lands
mænd. Kravene til besætnin
gerne om i bælgmørke at ram
me de små enklaver var næ
sten uopfyldelige, alligevel lyk
kedes det de fleste gange. 

Under øvelsen "In the spirit 
of Pf P (Partnership for Peace) 
Baltic Circle 1996 (BC96)· på 
Flyvestation Karup i oktober 
måned blev disciplinen Air 
Drop (nedkastning afforsynin
ger fra luften) også øvet. 

Fra den afleverende ende 
rapporterer N.M. Schaiffel
Nielsen: 

Planlægning 

Efter morgenbriefingen gik 
major og fartøjschef S. Er
landsson og hans navigatør, 
major L. Gustafsson i gang 
med at planlægge flyvningen 
fra Flyvestation Karup til drop
zonen vedAversi, fem km vest 
for Haslev i Sydsjælland. 

Flyveruten blev lagt ind på 
et almindeligt flyvekort, som 
ikke er voldsomt detaljeret. 
Planlægningen af indflyvnin
gen til dropzonen blev dog 
foretaget på hærkort, også 
kaldet 2 cm kort, hvor detalje
ringsgraden er betydelig stør
re. 

Co-piloten kaptajn Brick 
skrev alle oplysningerne ind 
på en PC'er og til slut - et tryk 
på en knap. Ud kom så alle 
oplysningerne om kurser, ti
der, brændstof til rådighed og 
meget mere. 

Ude ved C-130 halenum
mer 844 var teknikerne i gang 
med at klarmelde flyet. Flyve
station Karups Kørselstjene
ste ankom med den last, der 
skulle kastes. 

Under airdrop var det en 
orangefarvet kasse på ca. en 
meter gange en meter, vægt 
400 kg. Den stod på en pallet. 

Mellem paletten og kas
sen var der et ca. 1 0 cm tykt 
lag pap med masser af luft 
i. Pappet bryder sammen. 
når kassen rammer jorden 
og absorberer det værste 
stød. 

Øvelseslast nummer to 
bestod af et antal jernbane
sveller, holdt sammen med 
kæder. De skulle læsses af 
efter en metode, der hedder 
'Tactical Unload', herom se
nere. 

Den ene af de to soldater, som skal skubbe lasten ud over rampen, har sikkerhedsline og -seletøj 
plJ., medens den anden har faldskærm plJ. ryggen - han har prøvet det før. 
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Take off on time 

Den svenske loadmaster, 
('Lastmestare)' tog mod sine 
passagerer og gav dem en 
grundig briefing i placeringen 
af nødudgange og hvor red
ningsveste fandtes. 

Lydigt placerede vi os på 
de umagelige bænke i flyet og 
ventede på, at vi skulle af sted. 

Samtalen mellem besæt
ningsmedlemmerne forgik 
selvfølgelig på svensk. Det 
kan være en smule svært at 
følge med i, men rutinerne var 
ikke til at tage fejl af: checkli
sten blev gennemgået og vi 
var klar til at starte motorerne 
op. En efter en kom de til live, 
og den kendte lyd af turboprop 
gjorde enhver samtale uden 
anvendelse af intercom stort 
set umulig. 

- Vi starter til tiden, lød en 
stemme i hovedtelefonerne. 

Lidt efter hørtes et mere 
kendt sprog: 

- Partner Transport 03, you 
are cleared for take-off on 
time, efterfulgt af de sædvan
lige standardoplysninger om 
vindretning, -hastighed og luft
tryk. 

Major Erlandsson kvittere
de for oplysninger og den 
givne clearing. Vi kiggede på 
uret, præcis klokken 1000 Z, 
det er klokken 1200 dansk tid. 

Motorlarmen steg til et brøl, 
bremserne blev løsnet og 
halenummer B-844 tager hur
tigt fart ned ad Runway 27L. 
Vi var på vej til Sydsjælland. 

Op og se 

t Det er altid et fascinerende 
i syn at se Danmark fra oven. 
~ Det bliver ikke mindre fascine
J rende. når man buldre af sted 
~ med 300 knob (555 km/t) i en 
! C-130H Hercules i 700 fods 

højde. Selv om flyet flyver ab
solut vandret, opstår der et 
slags optisk bedrag, der giver 
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følelsen af, at man flyver ned 
mod jordoverfladen. 

En kursændring på 180 
grader bringer halenummer 
844 på kursen mod Sydsjæl
land. Vi kommer ind over Sø
højlandet og syd om Skander
borg, ud mod Samsø. 

- År hår några hoga mas
ter? vil piloten vide. Nej, lyder 
det beroligende svar. 

Samsø forsvinder væk un
der flyets næse og snart er 
Sjællands Odde i sigte. Her
efter går det på en sydøstkurs 
ned mod dropzonen. Ude i det 
fjerne kan man se pylonerne 
på Storebæltsbroen. 

- Dom ~r mycket hoga, si
ger co-piloten, ikke specielt 
henvendt til nogen. 

Ja mon ikke. 

Air drop 

Den svenske besætning skul
le for første gang kaste en 
dansk øvelseslast på 400 kg. 

Svenskernes normale 
øvelseslast ryger ud over 
rampen, hvor den bliver 'stop
pet' af en faldskærm, hvoref
ter de to store bæreskærme 
folder sig ud, og lasten svæver 
næsten lige ned. 

Modsat beskriver den dan
ske øvelseslast en kurve, in-

den de to store skærme folder 
sig ud. Det betyder, at lasten 
skal kastes i forskellig afstand 
over dropzonen for at skore en 
'Bull's Eye' - plet. 

På trods af det anderledes 
materiel og en meget tynd 
røgmarkering i dropzonen 
ramte svenskerne kun lidt ved 
siden af plet og stadig inde i 
dropzonen. 

Set fra lastrampen var det 
imponerende at se lasten 'sej
le' ned gennem luftrummet. 
Det var ikke mindre impone
rende at konstatere, at den 
ene af de to, der skubbede 
lasten ud, i stedet for livline og 
tilhørende seletøj var iførtfald
skærm - flyvehøjden var vel 
omkring 500 fod. 

Hjem til Tactlcal Unload 

Langsomt gled lasterampen 
på plads igen og udsigten til 
Sydsjælland forsvandt. Kursen 
blev sat mod Flyvestation Ka
rup. Den førte lige ind over Ejer 
Bavnehøj, Danmarks næst
højeste punkt. Det bakkede 
landskab og søerne i Søhøj
landet er et fascinerende syn, 
men snart er Karup i sigte. 

Efter en smørlanding og 
efterfølgende kraftig reverse
ring (opbremsning ved hjælp 

Den videre transport tog Beredskabscenter Sydsjælland sig af. 
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Lasten er skubbet ud, og hænger nu i sin faldskærm. For enden 
af den grønne stribe græs kan man se den orange trekant, der 
markerer Bull's Eye. Man kan også ane den tynde orange røg, 
der skulle hjælpe besætningen med at korrigere for vinden. 

af propellerne) ruller B-844 ind 
i eskadrilleområdet. 

Nu skal der foretagesTacti
cal Unload. Det vil sige, at pa
letterne fri gø res og motorerne 
løbes op i omdrejninger, som 
til start. Når lasten er frigjort, 
slippes bremserne, og, vupti, 
så står lasten nede på beto
nen. Havde det været en rigtig 
situation, ville flyet have 
fortsat ned ad startbanen og 
været I luften på ingen tid. 

Metoden anvendes, når en 
last skal afleveres i en fart, fx 
på grund af beskydning af den 
pågældende lufthavn. 

Under to orangerøde fald
skærme daler .forsyningerne 
ned mod jorden. 

Set fra jorden 

Fra den modtagende ende 
rapporterer fotograf Erik Jo
hansen: 

Præcis på det angivne tids
punkt, kl. 1235, kom den sto
re Hercules og afleverede sin 
last, der dalede ned ved hjælp 
af to store orangefarvede fald
skærme. 

Næsten lige så præcis 
blev selve afleveringen, idet 
containeren landede kun ca. 
50 meter fra det udlagte 
mærke på jorden. Den blev 
hurtigt anbragt på en lastvogn 
fra Beredskabscenter Syd-

. sjælland i Næstved og her
f efter eskorteret ud af om
! rådet af en kolonne militære 
ili køretøjer. 

t 
• 

l 
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Sukhoi Su-37 
Tekst og foto: Knud Larsen 

Under flyveopvisningen ved 
sidste Paris Air Show vakte 
DASA/Rockwell X-31 megen 
opmærksomhed ved at ud
føre hidtil usete flyvemanøv
rer (se nr. 9/1995 s. 18). 

Men russerne kunne over
gå dette program med deres 
Su-37 -det så man på Farnbo
rough. 

Flyet 

Sukhoi Su-37 er en videreud
vikling af Su-27/Su-35 Flan
ker. 

Flyet på Farnborough (ha
lenummer 711) er i virkelighe
den den elvte Su-35, der er 
bygget, men er til forskel fra 
sine søskende udstyret med 
''thrust vectoring nozzles", dvs. 
styrbare udblæsningsdyser. 

Sukhoi har siden sidst i 80-
e rn e experimenteret med 
styrbar udblæsning på Lyulka 
AL-37 F motoren. Dyserne 
kan for tiden kun styres opad 
eller nedad, men fabrikken si
ger, at den er ved at være klar 
med en to-akset version (dy
serne kan bevæges både op
ned og højre-venstre).Aktive
ringen af dyserne sker ved hy
draulik styret af impulser fra 
en joystick. 

Der er i øvrigt ingen motor
restriktioner - der kan gives 
fuld efterbrænder selv under 
fuldt udslag på dyserne. Fly
vecomputerne sørger for, at 
der ikke kommer modstriden
de ordrer fra det "normale" ror
styresystem og udblæsnings
styresystemet 

711 fløj første gang den 2. 
april i år med test pilot Eugeny 
Frolov ved pinden. 

Manøvrerne 

- det skal ses. En manøvre, 
som russerne kalder Kulbit 
(cirkel), foregår omtrent såle
des: 

Under vandret flyvning 
trækkes næsen op til lodret. 
Den lodrette hastighed falder 
til nær nul og den vandrette 
hastighed er omkring 50 kt, 
flyet falder over på ryggen, og 
mens næsen passerer lodret 
ned, gives gas, næsen hæves 
og fortsætter i den oprindelige 
retning. Det hele foregår som 
i et meget snævert loop. En 
sådan manøvre vil gøre, at en 
forfølger stryger forbi, og Su-
37 kommer i skudposition 
bagved. 

En anden manøvre er den 
såkaldte cobra: 

Under vandret flyvning 
trækkes næsen op til mere 
end lodret. Flyet bevæger sig 
stadig i vandret bevægelses
retning, men ikke lodret op. 
Trods den umage vinkel kan 
flyets computere igen sænke 

Den venstre udblæsningsdyse i nedadbøjet stilling. 

næsen fremad, give gas og 
fortsætte i vandret flyvning. 

Frolov havde nogle proble
mer med at overholde de op
visningsregler, der var fastsat 
af arrangørerne, så de første 
par dage fløj han efter det offi-

cielle program. Og på det tids
punkt var der desværre man
ge, der havde forladt Farnbo
rough . 

Men Sukhoi Su-37 og de 
utrolige manøvrer ser vi mere 
til fremover. Det er helt sikkert. 

Det er svært at beskrive, hvor 
imponerende manøvrerne er Sukhoi Su-37 er et stort fly - se manden ved trækstangen 

10 FLYV • JAN. 97 



McDonnell Douglas C-17A 
Globemaster III b ,:4 /i 
Tekst og foto: Knud Larsen. ':l!l,,v-,.., 'IVIJollou 
Store fly er nemme at få øje 
på. Den civile luftfart var re
præsente ret ved kæmper 
som Airbus 330/340 og Boe
ing havde bragt 777-prototy
pen til England. 

Men McDonnell Douglas' 
C-17 transportfly var heller 
ikke svært at få øje på, selv 
om bemalingen var samme 
mørkegrå farve som de tunge 
engelske regnskyer. 

Udviklingen af flyet be
gyndte allerede i 80-erne. Må
let var et fly, der kunne trans
portere meget stort materiel 
og kunne lande på korte grus
baner. Det skulle kunne klare 
sig selv på jorden, bruge mini
mal plads til parkering og kun
ne afsætte soldater og mate
riel fra luften i faldskærm. Der
udover skulle det selvfølgelig 
have stor lasteevne og stor 
rækkevidde. 

Flyet, der kan opfylde alt det
te, fløj første gang i 1991. Det er 
højvinget med winglets og høj 
T-hale. Det har fire Pratt & 
Whitney F117 motorer. Lastning 
og losning foregår via en rampe 
under den høje hale. Besætnin
gen består kun af fire mand - to 
piloter og to load masters. 

US Air Force har foreløbig 
bestilt 120 fly, og 437th Airlift 
Wing på Charleston AFB i 
South Carolina har allerede 

C-17 kom direkte fra USA. 
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modtaget over 30. I Farnbo
rough vistes fly nr. 26, der var 
kommet direkte fra USA uden 
lufttankning. 

Enormt lastrum 

Trappen i venstre side bag cock
pittet er den normale indgang til 
flyet. Man træder ind i et enormt 
lastrum, hvor der er plads til alt 
fra lastvogne til kamphelikopte
re, mobile radarstationer, gods 
på lastepalletter eller 1 02 fuldt 
udrustede soldater. 

Lastrummet er ca. 21 m 
langt, 4 m højt og 6 m bredt, 
og der er plads til 18 lastepal
ler af samme størrelse som 
dem, Lockheed C-130 Hercu
les kan tage fire af. I forenden 
af lastrummet har den ene load 
master sin plads med adgang 
til flyets computersystem, der 
foretager vægt- og balancebe
regningerne inden start. 

Bagerst er den store ram
pe, hvor klappen kan deles i 
to separat justerbare halvde
le. Således kan man flytte pal
letter direkte over på ladet af 
en lastvogn, mens køretøjer 
kan kø re fra borde i den anden 
side af flyet. Derudover er der 
en dør i hver side af kroppen. 
Disse døre benyttes normalt 
til afsætning af faldskærms
spri ngere. Udvendigt foran 

~~tv~~ GJ.f 
døren er en hydraul~k styret 
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vindafviser, der giver mindre ~ 
turbulens for springerne, der 
sættes af ved 130 knob 

Head Up Display 

En trappe med ti trin fører op 
til cockpittet, der befinder sig 
på 1. sal. Her er udover plads 
til de to piloter bagved to 
ekstra stole til evt. overtallig 
besætning. Instrumentpane
let består hovedsagelig af fire 
EFIS skærme og flere naviga
tions- og styrecomputere. Ra
dioernes betjeningsknapper 
er anbragt i overkanten af pa
nelet. 

Begge piloter har Head Up 
Display, der benyttes i alle fa
ser afflyvningen. Rattet er ble
vet erstattet af et joystick, men 
det er placeret på toppen af 
den bibeholdte ratstamme. 
Det ser lidt aparte ud, men si
ges at fungere godt. 

De store sideruder med 
extraruder ovenover giver god 
udsigt. Ved piloternes fødder 
er der også en stor rude, der 
afhjælper problemet med, at 
når man sidder på første sal, 
er det svært at se, hvad der 
sker under flyets næse, fx sig
naler fra jordpersonel. 

Godkendt 

C-17 projektet løb i starten ind 
i mange problemer og megen 
kritik, men problemerne er 
blevet løst. 

Og efter deltagelse i FN
operationerne i Bosnien og 
Kroatien sidste vinter, hvor 
flyet var en af de bærende 
kræfter, er det klart at flyet har 
levet op til de stillede krav. 

Lastrummet med plads til last
vogne, kamphelikoptere mm. 

Cockpittet med Head Up Displays til begge piloter. 
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Mere fra 
Farnborough 
Tekst: Hans Kofoed 

Bell 430 
- 10-sæder fra Canada 

Bell 430 var kun med de sidste 
dage af Farnborough-ugen -
den skulle nemlig først flyve 
rundt om jorden, som omtalt i 
november-nummeret. 

I omtalen burde vi nok have 
gjort opmærksom på, at den
ne gang fløj man i retningen 
øst mod vest, altså mod den 
fremherskende vind. 

Vi burde nok også have 
skrevet, at helikopteren ikke 
fløj tværs over USA, men i en 
zig-zag kurs. For at en jordom
flyvningsrekord kan godken
des, kræves det nemlig, at 
den tilbagelagte strækning er 
mindst så lang som distancen 
rundt om jorden ved Vende
kredsen. Ellers kunne man jo 
• i hvert fald teoretisk- tage op 
til Nordpolen og flyve rundt om 
jorden på nul komma fem. 

Et af de steder, John Wil-

Bell 430 

To 808 hk Allison 250-C40 

liams og Ron Bower mellem
landede, var på Bell-fabrikken 
i Fort Worth, Texas, men det 
var nu ikke der, helikopteren 
var fremstillet. Bell 430 ( og fle
re andre af fabrikkens model
ler, fx JetRanger) bygges 
nemlig på en fabrik i Mirabel i 
den canadiske delstat Que
bec. 

Bell 430 er en udvikling af 
Bell 230, men har firebladet 
rotor af komposit, 10% stær
kere motorer og 20% rumme
ligere kabine med plads til 1 O 
personer, incl. pilot. Der er 
,,glascockpit" med IIDS (In
strument Integrated Display 
System) og EFIS. 

Som Bell 230 kan Bell 430 
leveres med hjul- eller skiun
derstel. Prisen i VFR konfigu
ration er 3.675.000 USD. 

Illustration: se side 3. 

Rotordiameter .......................................................... 12,8 m 
Længde ........................................................... .... .. 15,39 m 
Højde ................................................................... .... 3,86 m 
Tornvægt ............................................................... 2.397 kg 
Max. startvægt ......................................... ............ 4.218 kg 
Max. rejsehast. ..................................................... 259 km/t 
Økon. rejsehast. .................................................. . 259 km/t 
Tjenestetophøjde ............................................... 18.340 fod 
Flyvestrækning ....................................................... 607 km 
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Edgley EA9 - engelsk svævefly 
af usædvanligt materiale 

John Edgley, ophavsmand til ob
servationsflyet Optica, som FLS 
Aerospace nu ejer rettighederne 
til, har dannet sit eget firma, 
Edgley Aeronautics Ud., hvis 
første produkt, EA9, var det 
eneste svævefly på udstillingen. 

EA9, der er ensædet, er la
vet af komposit, men ikke af 
den sædvanlige slags. Mate
rialet hedder Fibrelam og er 
en plasticsandwich med bika
geindmad, der fx bruges til 
gulve og skillevægge i fly, men 
ikke tidligere har været an
vendt til primærstruktur. Fra 
officiel side kan man se mulig
hederne i det robuste og let 
reparerbare materiale , og det 
engelske hamdels• og indu
striministerium har givet over 
400.000 GBP i tilskud til forsk
ning og udvikling. 

Fibrelam er ikke nær så fø I
som for lyspåvirkninger som 

Edgley EA9 

traditionel komposit og flyene 
behøver derfor ikke være hvi
de - prototypen var i en festlig 
grøn farve (se forsidebilledet). 

Vingeprofilet er Wortmann 
FX61 -184 ved roden og FX60-
126 ved tippen. 

EA9 er ikke et superhøjty
dende fly, men mere et klubfly 
til hyggeflyvning i stil med fx 
K18, men kan dog godt være 
med i konkurrencer. Derek 
Piggott, en af Englands kend
teste svæveflyvere, deltog 
med prototypen i de regionale 
mesterskaber i Lasham i fjor, 
da den kun havde fløjet 25 ti 
mer, og blev nr. tre. 

EA9 bygges på omtrent 
samme måde som de plastic
modeller af fly, mange sysler 
med i deres fritid. Det kan le
veres som byggesæt og i fær
digbygget tilstand. 

Illustration: Se forsiden. 

Spændvidde .......................................................... 15,70 m 
Længde ................................................................... 6,96 m 
Vingeareal ............................................................. 13,06 m2 

Sideforhold ................................................................. 18,85 
Tornvægt ................................................................... 216 kg 
Fuldvægt ........... ........................................................ 335 kg 
Bedste glidetal ......... ........... ...... ...................................... 34 
(ved 81 km/t) 
Mindste synk ....... ....... ......... ........ ........................ ... . 0,6 m/s 
(ved 65 km/t) 
Stallhastighed ......................... .... .. .......................... 59 km/t 
Max. hastighed ...... ..... .......................................... 231 km/t 

r - -.-- -:::1 

_. 

~ 

V 

Edgley Aeronautics Limited 
TIii Cottage, Winterbourne Stoke, Salisbury, 
Wiltshire SP3 4TG, Tel/Fax: 0198 620324 
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Kamov Ka-50 
• ensædet kamphelikopter 
Den russiske helikopter Ka
mov Ka-50 var ikke debutant 
på Farnborough - den var fak
tisk med allerede for fire år si
den. Da kaldte russerne den 
for Werewolf (varulv), men det 
navn passer ikke til NATO's 
system, hvor russiske helikop
tere skal have navne der be
gynder med H, så i den vest
lige forsvarsalliance kalder 
man den for Hokum-A. Det er 
just ikke særlig smigrende - i 
følge Gyldendals røde ordbog 
betyder Hokum nemlig teater
trick eller sludder! 

Ka-50 har været længe un
dervejs. Prototypen fløj første 
gang allerede den 17. juni 
1982, og der er siden bygget 
12:prototyper/forseriefly, men 
først nu er den ved at blive sat 
i produktion. 

Kamovs konstruktionsbu
reau har altid lavet helikoptere 
med koaksiale, modsat rote
rende rotorer og siger, at dette 
princip byder på mange forde
le, bl.a. skal man ikke bruge 

motorkræfter til halerotoren, 
men kan udnytte dem alle til 
op- og fremdrift. Kamov siger 
også, at helikoptere med ha
lerotor er mere sårbare - 30% 
af tabene i Afghanistan tilskri
ves skader på halerotoren. 
Desuden har helikoptere med 
koaksial konfiguration mindre 
dimensioner og derfor "mindre 
visuel og radar signatur". 

Ka-50 er verdens første 
ensædede kampstøtteheli
kopter. Kroppen er konstrue
ret til at kunne tåle beskydning 
med 23 mm maskinkanoner. 
Pansringen (stål og alumini
um) dækker ikke blot cockpit
tet, men også motorerne, 
brændstofsystenet og ammu
nitionsrummet. 

Motorinstallationen består 
af to 2.250 hk Klimov TV3-
117VMA turbinemotorer, hver 
på 2.300 hk. 

Hovedbevæbningen er 12 
stk. Vikhr supersoniske styre
de panservænsmissiler, der 
kan affyres op til 5 km fra må-

Prelimlnary Performance Ir Specificatlons 
Range 
Cruise Speed at 75% Power at 8,000 rt 
Cruise Speed Maximum S.L. r----~ ., 
Service Ceiling 
Rate-of-Climb S.L. 
Takeoff Distance (Ground Roll} 
Maximum Ramp We1ght 
Fuel apacity (Usable) 
U~eful Load 
Horsepower at 2,400 RPM 
Engine Textron Lycommg 
Propeller McCauley, 2-Bladed Constant Speed 

Autoriseret Cessna 
forhandler og servicecenter s 

let og også kan anvendes mod 
luftmål. I højre side af kroppen 
er der en 30 mm maskinkanon 
med 500 skud, og desuden 
kan der medføres to pods 

med 23 mm maskinkanoner 
eller raketter, ekstratanke m.v. 

En tosædet version, Ka-52 
(Hokum-8) er under udvikling. 

• 
Kamov Ka-50 Hokum-A) 

(To 2.300 hk Klimov TV3-117VMA) 

Rotordiameter ........................................................... 14,5 m 
Længde .................................................................... 16,0 m 
Højde ........................................................................ 4,93 m 
Max. udv. last ........................................................ 3.000 kg 
Normal startvægt .................................................... 9.800 lg 
Max hastighed ....................................................... 310 km/t 
Kampradius ............................................................. 250 km 
Flyvetid ................................................................. 1 :1 O time 

Ka-50, fotograferet i Rusland, ikke på Farnborough! 

Cessna er tilbaae med to nye modeller i det 
.rwenu,ndte desip, men med mange nye spændende features. 

6IO M 
120 KTS 
123 KTS 

I .SOOFT 
750 FPM 

940 FT 
2.457 LBS 

S S GAL 
849 LBS 

l60 HP 
Te,uron Lycomm1 I0 -'\60L2A 

McCaulcy. 2-Bladed Fixed P11ch 

SUN-AIR of Scandinavia A/S 
Lufthavnsvej 33, 7190 Billund 
Telefon +45 7650 0100 . Fax +45 7533 8618 



1 2. VM i præcisionsflyvning, 
Fort Worth, Texas 
.... som Dagmar Theilgaard oplevede det. 

En kold lørdag med småregn 
i begyndelsen af juni brast mi
ne drømme. Jeg havde set 
hen til at skulle forsvare mine 
pokaler for henholdsvis "Best 
Woman Pilot" og "Best Young 
Pilot" ved VM iTexas i septem
ber/oktober, men er kold, våd 
og nervøs, da jeg som anden
sidst skal lande ved dette års 
DM. En prøvelanding har jeg 
ikke haft, da det ikke var mig, 
der sad ved roret fra Hader
slev til Ringsted, og da vi ikke 
som sædvanlig skulle starte 
med navigationstur. 

+ 3 m, + 6 m (men brug af 
motor, skønt det var en glide
landing), - 3 m og+ 50 m giver 
mig ialt over 600 strafpoints! -
alt for mange til at kvalificere 
mig til landsholdet! 

Så er der langt tilTexas' sol 
og oplevelser! 

På holdet var nr. 1 ved DM, 
Hans Birkholm, nr. 2, Hans 

Møller Hansen, nr. 3, Kurt 
Gabs. Kjeld Lunderskov, som 
var nr. 4, kunne ikke få en 
Maule at flyve i og sagde fra, 
nr. 5 var Johannes Slot. 

Lago, som var nr. 6, skulle 
have barn umiddelbart inden 
VM'et, og havde derfor for 
længst sagt fra. Nu blev Gun
nar Hansen 5. mand på hol
det. 

I midten af august sagde 
holdlederen Mogens Thaa
gaard fra, og så kunne jeg få 
jobbet som holdleder, hvad jeg 
havde prøvet før. 

Vagn Jensen skulle med 
som dommer og havde i 
øvrigt arrangeret hele delta
gelsen. 

Så jeg nåede at komme 
med, før vi mødtes med vor 
sponsor Air BP i Billund den 
11. sepember og fik udleveret 
tasker, træningstøj og jakker 
til ceremonierne. 

1996 WORLD 
PRECISION 

__ ;n.YING 
CBAMPIONSHIP 

Kvindelige hjælpere 

Det 12. verdensmesterskab i 
præcisionsflyvning skulle af
vikles i Meacham Interna
tional Airport, Fort Worth nær 
Dallas og arrangeres af The 
Ninety-Nines, Ine., en sam
menslutning af kvindelige 
piloter - idag med over 6.500 
medlemmer fra 35 lande - dog 
langt de fleste fra USA. Med
lemmer herfra udgjorde ho
vedparten af de frivillige hjæl
pere og kom fra hele USA, og 

det er jo usædvanligt, at der 
er kvinder alle vegne ved et 
flyvearrangement. 

Mange var ældre og de fle
ste i god stand, og når man 
fik en flyversnak med dem, vi
ste det sig oftest, at de var tid
ligere airline-piloter eller hav
de en Bonanza stående hjem
me i hangaren! 

Fly-problemer 

Og hvad skal man så i Fort 
Worth/Dallas? Alt er stort og 
meget amerikansk, men ser 
man lidt nøjere efter, er der se
værdig heder og oplevelser, 
som godt kan være en rejse 
værd. 

Men vi var jo taget derover 
for at flyve - og nærmest bo i 
lufthavnen. 

Det havde vi taget konsek
vensen af og i den første uge 
- træningsugen - lejet os ind 
på et hotel inde på lufthavnens 
område, Sandpiper Airport 
Fuel lnn. Faktisk en fly-ben
zin-tank med "flytel". 

Vagn havde på forhånd be
sti It en 172'er og to 150/ 
152'ere. Der kom imidlertid 
nogle før os, som trak dollar
sedlerne op af lommen og fik 
flyene! Derfor måtte de første, 

~ der kom derover - lørdag den 
Cl 20. september - bruge et par 
f dage for at finde nye fly. Hans 
~ Birkholm fandt en 172'er, som 
æ var rimelig. Det eneste pro-

Fra venstre: Hans Birkholm, Johannes Slot, Gunnar Hansen, Vagn Jensen, Kurt Gabs og Hans blem han havde, var at flap-
Møller Hansen. Foran: Dagmar i sin nye Ninety-Nines jakke. sene ikke kunne holde sig in-
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de, så han måtte sætte tape 
på flapsstyret i cockpittet! 

Kurts og Møllers 152'er 
havde ud over flapsfejl en 
skrammet, mælket forrude og 
problemer med, at den ikke la
dede hele tiden, samt at kurs
gyroen skred "ret meget". Da 
resten af truppen ankom tirs
dag aften, måtte der arbejdes 
videre på at finde et fly til Jo
hannes og Gunnar. Først næ
ste dag hen mod aften lykke
des det dem at få en pæn og 
velholdt 150'er. 

For at flyve i USA skal man 
jo have sit certifikat valideret. 
Flere af piloterne havde i for
vejen amerikanske certikater, 
Johannes og Gunnar havde 
ikke, men ansøgt om at få det 
hjemmefra. De måtte onsdag 
op tilAllianceAirport, hvor man 
havde stemplerne, så det var 
kun en formsag. 

Men af forsikringsmæssige 
grunde skal alle - selv Hans 
Birkholm som SAS-pilot med 
tæt ved 10.000 timer og flyin
struktør - have et check med 
en instruktør, hver gang man 
lejer hos en ny ejer. 

Så det gik der også tid 
med! 

Torsdag middag, da disse 
forberedende øvelser var 
overstået, varslede man 
stormvejr, muligvis med tor
den. Derfor blev alle fly gennet 
i hangar af security judge, en 
rapmundet, slank, gråhåret 
kvinde, 99's og tidligere astro
naut, som jagtede eventuelle 
genstridige piloter i sin lille el
bil. 

Fredag ville Bill Clinton an
komme med "Airforce Num
ber One" til Meacham Airport 

pga valgmøde i Fort Worth, og 
da skulle lufthavnen rømmes 
totalt! 

Så i stedet for at Clinton 
landede påAllianceAirport, en 
stor og ny fragtlufthavn, som 
lå ca. 30 km nord for Fort 
Worth, måtte samtlige 83 del
tagende piloter flytte til Allian
ce og træne derfra om freda
gen, hvis de ville træne. 

- Og det ville de naturligvis. 

Konkurrencevilkår 

Kortet, der skulle flyves efter, 
havde vi fået tilsendt ca. tre 
uger før afrejse. Det er et VFR
anflyvningskort til Fort Worth/ 
Dallas Airport 1 :250.000. Det 
er ikke mere detaljeret end vo
res ICAO-kort og uden af
mærkede skove! 

Modtagelsen af kortet hav
de skabt en del røre rundt i Eu
ropa, men juryen havde ac
cepteret det, da der ikke fand
tes bedre! 

Man kunne af arrangørerne 
købe to træningsture med fo
tos, og her måtte vi konsta
tere, at fotos ikke var taget i 
flyveretningen som reglerne 
siger, men nærmere ud af si
devinduet. 

Så det var altså usædvan
lige forhold at flyve under -
men dog ens for alle. Man kan 
så stille spørgsmål ved, om 
det er et korrekt gennemført 
verdensmesterskab. 

Ydermere havde vi en 
chefdommer, Colin Jordan fra 
Sydafrika, som tolkede regler
ne på sin egen facon. Han ville 
til at genindføre den gamle re
gel med en "korridor" man skal 
være indenfor, for at blive ob-

Hans Birkholm efter at have sat hjulene på O-stregen. 
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Kurt Gabs med sin lejede 152'er foran »Flytellet«, Sandpiper 
Airport Fuel lnn, på Meacham Airport 

serveret, samt andre metoder 
for at kontrollere eventuel mo
torhjælp ved glidelandingerne 
end lytteposter ved bane
tærsklen, alt sammen som en 
skærpelse og ekstra kontrol af 
piloterne. 

Ikke noget der skaber en 
god stemning hos de mange, 
der har glædet sig til at delta
ge og sparet op for at få råd til 
det! 

Endelig er det den interna
tionale motorflyverorganisa
tion GAC og ikke en tilfældig 
chefdommer, der justerer reg
lerne! 

Det skabte en del røre -
både blandt piloter, holdlede
re og dommere. Der blev 
brugt en del tid og energi på 
ærgrelser og protester, og sa
gen vil blive fulgt op. 

Landingkonskurrencen 

Landingskonkurrencen plejer 
at blive afviklet på en dag. Her 
var de fire landinger program-

sat til to dage. Også det op
ponerede vi imod, så det blev 
ændret til, at de 3 første lan
dinger skulle afvikles onsdag 
og den sidste fredag. 

Den første dag var de 83 
deltagere opdelt i 21 heats. 
Hvert heat med 4 fly skulle gø
re landingsrunden helt færdig, 
før de næste 4 fly kørte ud til 
start. Det gav en masse spild
tid, i stedet for at sende et fly 
ud, hver gang et er landet. 

Da alle havde landet en 
gang, var der frokostpause, 
alle - dommere, holdledere og 
tilskuere - skulle køres ind til 
terminalbygningen i de små 
shuttlebusser for at spise. 

Og selv om vinden var be
gyndt at vende før frokostpau
sen, ventede man med attage 
stilling til om der skulle skiftes 
bane til efter pausen. 

Først nu skulle landingssy
stemet, dommer- og holdle
der stole flyttes ned i den an
den ende, og alle 83 deltage
re kunne begynde på anden 
landing! Derfor nåede vi na
turligvis kun to landinger den 
dag! 

De automatiske landings
systemer med tråde eller slan
ger lagt ud over banen for hver 
meter har åbenbart alle den 
ulempe, at de noterer de fleste 
landinger for kort. Lufttrykket 
fra hjulet ved en flad vinkel er 

J nok til at udløse landingssy
i stemet. En visuel bedømmel
r:- se af en 0-landing gav oftest 
~ . en dom på • 1 m. Det vidste vI l fra træningsdagen, og det I måtte piloterne så indrette sig 

efter! 
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Vi oplevede naturligvis til 
daglig Guds eget land på godt 
og ondt. Når man flyver i 1000' 
ground, kan man i klart vejr se 
mindst fem lufthavne og et 
ukendt antal græsbaner, ben
zinpriserne er lave - både til fly 
og bil, deres highways er hur
tige at køre på men noget ind
viklede at finde ud af, de al
mindelige veje er uden cykel-

~ stier og fortove, men der er hel
" f ler ingen cykler eller gående. 
:!! Man bliver advaret mod at gå 

~-- i alene, selv på hotellets om-
Det danske team foran terminalbygningen i Meacham Airport. råde - specielt de norske små-
Holdet har en god hovedsponsor i Air BP - men mangler en piger, som var med, måtte ikke 
fodsponsor! lades ude af syne. 

Åbningsceremonien var en 
rigtig amerikansk parade: vog
ne pyntet med crepepapir
blomster og fly i flamingo eller 
krydsfiner, åbne biler med ud
klædte personer og VI P'er, åb
ningstale holdt fra en politibils 
megafon! 

Navigation 

Navigationsturene var - som vi 
havde ventet efter træningen . 
ikke nemme. Der var mange, 
som blev dømt "non obser
ved", og om det så skyldtes 
chefdommerens instruktion af 
dommerne eller piloternes 
vanskelighed med at finde 
rundt, er ikke let at vide. 

I hvert fald startede den an
den nav-tur med dårlig sigt og 
dermed vanskelige forhold. 
De to sidste ben gik hen over 
et landskab, der ifølge kortet 
var bart land med få veje, men 
i virkeligheden var det tæt by
mæssig bebyggelse med til
hørende tæt vejnet. 

Danmark. Så kom ikke og sig, 
at det ikke kan lade sig gøre! 

Prisoverrækkelsen var hel
ler ikke en succes. Pokalen til 
"Best Woman Pilot" blev over
raktTerri Gulasy fra USA. Kort 
efter måtte hun imidlertid vi
deregive den til Nathal ie 
Strube fra Frankrig! Terri var 
naturligvis ulykkelig, og 
glæden for Nathalie var jo ikke 
den samme. 

Værre var det dog, at Bror
Eric fik overrakt bronzemedal
jen med stort bifald. Alle syn
tes tilsyneladende, at det var 
på tide, den ihærdige Bobbo 
vandt noget. 

- Udflugt med veteran 
damplokomotiv, som tøffer ind 
i westernbyen Stockyards -
ender i en rigtig mexikansk fie
sta, - En aften på tennisba
nen, hvor alle spisesalens bor-

de og stole er sat op, et langt, 
langt bord med "All American 
Cook out" - projektører, lydan
læg, optræden af mange na
tioner, fantastisk stemning, ci
kadesang og store, sorte , 
springende kakerlakker, 

- Udflugt til en ranch, hvor 
folk selv kan afprøve dere ev
ner som cowboy med lasso fra 
en stålhest, med en mekanisk 
stålkalv som offer, square 
dance på halmstrø et gulv i en 
staklade, lange, pyntede bor
de, grydebøf og salat samt fri 
bar, rodeo med indfangning af 
kalve og Wild West Show, så 
man vender hjem med lyden 
fra hestehove og vrinsk i ører
ne, lugten af hest i næsebo
rene og støv på cowboyhat
ten. 

- Sene eftermiddagstimer 
i poolen, 

- Sene aftentimer ved pool
kanten, 

- Gensyn med udenland-
ske venner ....... . 

Jo, trods kvalerne ved det
te verdensmesterskab - en 
rigtigt god tur! 

• 

Man kunne med de få de
taljer, der var på kortet, flyve 
4-5 minutter uden at have no
get at checke tiden på! 

Imidlertid blev man op• 
mærksom på en regnefejl, 
som satte tvivl ved bronzeme
daljen. Bobbo afleverede den 
straks og gik over på sit væ
relse. Konkurrenceledelsen 
måtte i arbejdstøjet igen, alle 
kuverter fra den ene rute blev 
indkaldt, der var en summen 
og en løben frem og tilbage. 

Flyforsikring 

Resultater 

Disse forhold var nok også 
med til, at resultaterne blev 
anderledes, end de plejer at 
være. Alt stod tilsyneladende 
åbent. 

OK, en polak lagde sig i 
spidsen, men Mats Warstedt 
fra Sverige blev nr. 2, en 
tysker nr. 3 og Bror-Eric 
Hjulstad fra Norge - af mange 
danske kendt som Bobbo - nr. 
4, og den næste polak var 
først at finde på 8. pladsen! 

En ærgerlig misforståelse 
omkring opgivet v ind gav 
Hans Birkholm 350 strafpoints 
på flyveplanen den første dag 
og flyttede ham fra 2. pladsen 
til en 22. plads, - så vi kunne 
have fået en sølvmedalje til 
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Det blev en tysker, der var 
den rette ejer af bronzemedal
jen, og han måtte så undvære 
al virak'en. Skammeligt! 

- og så det sociale 

Et VM er mere end konkur
rencen. Der er altid fra arran
gørernes side gjort noget for 
at vise værtslandet. I konkur
renceugen boede vi godt på 
Green Oak Park Hotel, som 
bestod af en mængde 1-2 eta
gers bygninger med gårdha
ver og swimming pools imel
lem - værelser af god stan
dard. 

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

Velkommen hos 
Danmarks stærke 
forsikringspartner. 

@dan 
Luftfartsafdelingen 

Gammel Kongevej 60 
1 790 København V. 

Tlf.: 31 21 21 21 
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GPSMAP 195. A pilot's guide to quality viewing. 
3DNmgation 

" 

[fil /tis'~· l!D. wt • ..__,,, . 
8:1 ; ....__m 

The industry's Number I GPS manufacturer has again designed an all-new 
portable that combines years of GPS expertise with a unique understanding of users' 
needs. The result is a pilot-friendly, one-hand operating, information-packed GPS 
with big, beautiful capabilities. 

Great picture. 38,400 pixels in a high resolution, 4-level gray scale screen 
produce a wealth of information. [t's all easy on the eye - even in direct sunlight. 
And three level backlighting keeps readability up when the sun goes down. 

Big screen. A 57mrnx86mm display gives you 50% more useful space than any 
,other hand-held map. Space thai is filled with Jeppesen• data, a worldwide land map, 
geographically specific details from GARMIN cartridges, and context-sensitive 
'prompts for on-screen assistance. 

Continuous parallel caarier phase , Hig bold HSI wilh VNAV indi- . Zoom in and see actual 
runways on the map 

Lots of channels. The GPSMAP 195 uses GARMIN's exclusive PhaseTrac 12~ 
,continuous carrier phase 12 channel parallel reciever. Easily the most powerful, 

1most intelligent GPS reciever available. tracking of all satelliles in view cator on one screen 
The revolutionary new GPSMAP 195. A portable map systemforthose who 

, won 't accept anything less than the big picture approach of GARMIN. 

KDA Service, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Tlf. 46 19 08 11, Fax 46 19 13 16 



Der kan bjærges flere P-381ere! 
Efter besøg i USA og i Østgrønland er det sandsynligt at en ny ekspedi
tion i 1997 kan bjærge forhåbentlig alle fem tilbageværende fly. Der mangler 
kun financiering ... 
I Flyv er der tidligere bragt to indlæg vedrørende de nye tiltag med hen
blik på at bjærge resterne af The Lost Squadron. Her er beretningen fra 
Flyvehistorisk Samlings rekognosceringsekspedition i juli og august i år. 

Af Lasse Rungholm, administrator, Flyvehistorisk Samling 

I fortsættelse af besøget hos 
Greenland Expedition Society 
i USA i påsken i år, hvor Flyve
historisk Samling indsamlede 
informationer og inspicerede 
den bjærgede P-38'er, blev 
der i juli/august aflagt endnu 
et besøg - denne gang på sel
ve bjærgningsstedet, Tomcat 
Site, på indlandsisen i Øst
grønland 75 NM sydøst for 
Kulussuk. Formålet var at ind
samle data og få en fornem
melse for sneen .. 

Ekspeditionsdeltagerne 
ankom via Island til Kulussuk 
ombord i Grønlandsflys Dash 
Seven i stærk blæst og pi
skende regnvejr efter en ube
hagelig og turbulent indflyv
ning. Det var klart for alle, at 
det ikke var muligt at blive flø
jet ind på isen samme dag, så 
alle blev indkvarteret på »Ku
lussuk New Hilton«. 

Om aftenen blev området 
inspiceret herunder den for
ladte DC-3, der ligger på dum
pen efter at være blevet efter
ladt intakt for år tilbage med 
en defekt motor og under 

noget mystiske omstændig
heder. 

Dagen efter var vejret fint, 
og alle ventede utålmodigt på 
de to helikoptere disponeret af 
Air Alpha Greenland A/S; en 
Bell 206 Jet Ranger ejet af 
Bygge Hans, der meget vel
villigt stillede den til rådighed 
for ekspeditionen og en 
SA355 Ecureil. Piloterne Jør
gen, Rene og Bjarki var yderst 
venlige og fortjener al mulig 
ros. 

I løbet af eftermiddagen 
blæste det op, og da de første 
ekspeditionsdeltagere blev 
sat af på isen efter en fasci
nerende flyvning over isbjer
gene og ind over indlandsisen, 
blæste det 65 knob, så al op
bakning og værktøj m.v. kure
de hen af isen, så. snart det 
kom ud af helikopteren. En 
mand måtte ligge ovenpå gre
jet, mens to andre gravede. 

Og koldt var det. 
I løbet af godt en time var 

der gjort plads til to telte med 
læmure, og vinden havde lagt 
sig lidt igen, da andet hold an-

kom. Det var let frostvejr, så 
isen var tilpas hård at gå på 
og arbejde i. Efterteltslagning, 
oprettelse af generatorsta
tion, toiletlæmur og opstilling 
af køkken m.v. var det for sent 
at gå i gang med rekognos
cering den dag. 

Ekspeditionen var sat af på 
basis af GPS-positioner taget 
i forbindelse med 1992 ekspe
ditionen. Den præcise place
ring af den gamle lejr skulle 
fastslås ved hjælp af en med
bragt teodolit venligst udlånt 
af Bygge Hans. 

På grund af lave skyer om 
morgenen manglede der et 
enkelt pejlepunkter for at fast
lægge den helt nøjagtige po
sition, men på baggrund af 
GPS-positionerne og de pej
linger, der kunne tages ud fra 
de lavere liggende pejlepunk
ter, bjergene tæt ved kysten, 
kunne det med rimelighed fast
slås hvor vi var - godt 40 m fra 
det sted, hvor lejren lå i 1992. 

Baseret på det indsamlede 
materiale fra påsketuren sam
men holdt med plotninger af 
alle de tidligere ekspeditioners 
positionertaget med SATNAV, 
kompaspejlinger og sekstan
ter m.v. blev der med ud
gangspunkt i den gamle lejr-

J 
_-,.~-< .. " 

plads' position fastlagt et 
søgemønster i sydlig retning 
- den retning gletscheren altså 
bevæger sig med godt 40-45 
m om året. 

Vi havde lånt et magneto
meter hos Danmarks Tekni
ske Universitet i Lyngby. Sy
stemet fungerer således, at 
det måler det samlede mag
net felt hvert 3. sekund og vi
ser både den nye og gamle in
dikation, så det er muligt for 
bæreren at vurdere forskellen 
- eller manglen på samme - og 
det var det, vi erfarede i det 

Fra venstre: magnetometer
stangen, Lasse Rungholm, 
Jørn Skyrud, Ole Rydahl med 
magnetometeret og Lars Kili
mi med skovlen. 

Begyndelsen til lejren på indlandsisen fotograferet fra bagsædet 
på Ecureillen under landing med 2. hold. På isen ses Niels 
Jensen, Nuuk, Jørn Skyrud, Oslo og Ole Rydahl, Abenrå. 

Bopælen på indlandsisen; tre opholdstelte, et køkkentelt og til 
venstre resterne af generatorstationen. Billedet er taget kort før 
hjemrejsen. 
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P-38 A, B, C, og D samt 8-17 Dodo og Big Stoop fotograferet fra øst mod vest i 1942. 

første stykke tid. Ingen varia
tioner og kun sne og is. 

Efter lang tids søgen fandt 
vi et meget koncentreret om
råde, hvor målingerne indike
rede et kraftigt magnetfelt. Det 
kunne kun være en anomali af 
en eller anden slags, og i be
gejstring påbegyndtes straks 
en mindre udgravning for at se, 
om det skulle være en af de 
gamle stålrørsmarkeringer fra 
1992 af de tre af flyene, kaldet 
»A«, »8« og »C«, eller måske 
markeringen af lejren, da 
denne markering skulle være 
højere end de andre. 

Der blev ikke umiddelbart 
fundet nogen forklaring på det 
stærke magnetfelt, og efter
søgningen fortsatte. 

Dagen efter blev der fundet 
et endnu stærkere magnetfelt, 

Billede af P-38 »D« »G/acier 
Gir/« taget af Jørn Skyrud i 
1992 under arbejdet med at 
udvide hulen. 
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og der var ingen tvivl om, at der 
på dette sted måtte være 
metalgenstande tæt på, da 
målingerne overskred appara
turets indikationssystem og 
»tiltede«, hvis man gik for hur
tigt. 

Da de lave skyer var for
svundet og de gamle positio
ner på de tre fly og den gamle 
lejr kunne fastlægges helt 
præcist med teodolitten, hvil
ket vil sige indenfor få meter, 
gik det endnu bedre. Baseret 
på den kalkulerede retning af 
gletscherens bevægelser blev 
der nu udsat markeringer på 
de formodede nye positioner 
og eftersøgningen med mag
netometeret blev koncentre
ret på disse steder. I løbet af 
få minutters søgning efter P-
38 »A«, der ligger længst mod 
øst, næsten faldt vi over top
pen af et af stålrørene. Solen 
havde varmet røret, så sneen 
lige over og omkring rørets top 
var smeltet, hvorfor toppen af 
røret kunne ses, selvom den 
faktisk lå et par centimeter un
der isoverfladen. Stor jubel. 
Alle anstrengelserne og de 
tænkte tanker var altså ikke 
forgæves. 

Kortefterfandtes P-38 »8« 
markeringen og det viste sig, 
at fundet, hvor vi tidligere, 
havde gravet, var P-38 »C«. 
Det store magnetfelt passede 
med den udregnede nye po
sition på det efterladte grej fra 
1992 herunder en Bobcat, to 
70 kW store dieselgenerato-

rer, telte, pumper, ge
neratorer, snescooter m.v., og 
dagen efter blev den noget 
fjernereliggende P-38 »E« lo
kaliseret. Kun P-38 »F«, den 
første Lightning, der landede 
på isen, blev ikke lokaliseret, 
hvilket måske skyldes, at den 
ikke blev markeret i 1992. 

lil trods for stor ihærdig hed 
lykkedes det ikke at grave no
get mere end det omtalte stål
rør frem af isen, da der i 3,5 
m dybde var et større islag, 
end vi kunne klare med det 
medbragte udstyr. 

Alt i alt var vi dog ovenud 
tilfredse med resultaterne. Det 
var meget lærerigt og uvur
derligt i det videre arbejde 
med planlægningen. 

Efter endnu tre dage med 
sne og tåge lykkedes det 
næsten at blive hentet. Vores 
fly til Keflavik afgik lørdag mor
gen kl. 10. Kl. 8 var helikop
terne ved iskanten; de kunnne 
se os, vi kunne se dem, men 
de kunne ikke flyve ind over 
isen på grund af manglende 
sigt bag os og måtte returne
re . Først om eftermiddagen 
blev vi hentet og måtte så ven
te til mandag med at flyve til 
Island, venligt hjulpet af Grøn
landsflys billetkontor. Lørdag 
aften i Angmagssalik fejrede 
vi - sammen med resten af 
Grønland og Danmark - OL 
Guld i håndbold sammen med 
piloterne hosAirAlpha Green
land A/S og besøgte »klub
ben«, der efter sigende er af 

materialer hentet fra den gam
le amerikanske base Bluie 
East 1, lkateq. 

Vi besøgte basen eller ret
tere resterne af basen om søn
dagen. Banen er stort set in
takt og kan bruges den dag i 
dag. På basen er der vel godt 
25 forskellige gamle køretøjer 
og tusindvis af fueltromler fra 
krigen. Indflyvningen til basen 
er lang og snoet ind gennem 
fjorden og en missed approach 
må være mere nervepirrende 
end almindeligt. 

Østgrønland og indlands
isen er et fantastisk storslået 
område. Udsigten fra lejren 
ned over isen til havet med en 
ren regatta af isbjerge og den 
krystalklare luft, lyset og stil
heden kan kun opleves på 
dette sted, og alle glæder sig 
til at vende tilbage i 1997. 

Dette afhænger dog af en 
ellertiere sponsorer, da vi skal 
bruge 2,5 mio. kr. for at reali
sere projektet. Der er utrolig 
begejstring og velvilje hos alle 
vi møder, men ikke alt kan jo 
fås gratis, og logistikken er et 
mareridt, så økonomisk bi
stand er påkrævet. 

Til gengæld vil det give 
genlyd over hele verden, og 
hvis ikke skandinaver og 
grønlændere skulle kunne 
løfte denne opgave i vores 
egen baggård, hvem skulle 
så? Chancen er der nu. Vel
kommen I 

Flyvehistorisk Samling 
samarbejder med TV3, Tho
mas Eje og Henriette Honore 
om profilering af ekspeditio
nen, der dermed er sikret om
tale i hele Norden. 

I øvrigt kan der læses mere 
om hele projektet i Samlin
gens flotte informationsavis, 
der kan rekvireres hos Lasse 
Rungholm pll tlf. 86 12 41 44. 

I ekspeditionen deltog for
uden administratoren ingeniør 
Ole Rydahl, pilot Jørn Skyrud 
fra Oslo og tre fra Grønland; 
Henrik Stubkjær, Lars Kilimi 
og Niels Jensen - alle Nuuk. 

Flyvehistorisk Samling tak
ker alle sponsorer og specielt 
Air Alpha Green/and AJS og 
Bygge Hans samt Grønlands
fly AIS, uden hvis hjælp 
ekspeditionen ikke havde 
været mulig. • 
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Vedligeholdelse og EDB 
Af John H. Nielsen 

Vedligeholdelse af fly er et stor 
og bredt emne - det finder fly
mekanikereleverne på Luft
fartsskolen hurtigt ud af, når 
de begynder at gå dybere 
med teorien på deres 3. og 4. 
skoleperiode. 

Her bliver de i to gange 38 
timer bl.a. bedt om at udfær
dige et vedligeholdelsessy
stem for en cykel, der anven
des af et grønt cykelbud, altså 
en cykel, der skal køre mange 
kilometer hver dag og er udsat 
for mange forskellige belast
ninger. 

Cyklen er valgt, fordi alle 
komponenter er kendt af ele
verne. 3. skoleperiode er 
nemlig i begyndelsen af deres 
flyuddannelse, og alle ved jo, 
at det ikke koster særligt me
get at vedligeholde en cykel. 

Men hvad koster det egent
lig at vedligeholde den ud fra 
samme kriterier, som man 
vedligeholder et fly? Med in
spektioner og udskiftninger af 
dele, inden de går i stykker. 
F.eks så skal kæden smøres 
hyppigere om vinteren end om 
sommeren og bremseklod
serne nedslides på en uge, når 
det er fugtigt vejr. Hvordan 
registrerer man egentlig hvilke 
belastninger en sådan cykel er 
udsat for? Tæller man kørte 
timer eller cycles, og hvordan 
definerer man egentlig cycles 
på en cykel? 

Det viser sig, faktisk at det 
koster ca. 15.000 til 20.000 kr. 
om året, inklusive arbejdsløn, 
at vedligeholde en sådan cy
kel, og så er det ikke engang 
lyv, for det har budene selv be
kræftiget. 

Selv om en cykel kun be
står af ca. 30 dele og antallet 
af inspektioner er begrænset, 
så er det ikke er så let at hol
de rede på det hele, når man 
f.eks. også skal tage højde for 
de skiftende årstider ... prøv 
selv. 

For rigtigt at kunne styre in
spektioner og komponenter 
anvender skolen et EDB-ved
I igeholdelsessystem kaldet 
SAM, udviklet af firmaet Air
data. Dette system tager høj
de for alt fra personale, lager, 
bestilling af varer, komponent
styring, luftdygtighedsdirekti
ver, service bulietins, inspek
tioner, hold items til produk
tionsregistrering og job-kon
trol. 

Der findes en del af den 
slags styringssystmer pa mar
kedet, men når Luftfartssko
len har valgt SAM, så skyldes 
det, at systemet, på trods af 
dets komplexibilitet, har en en
kel brugerflade og derfor er ri
melig enkelt at finde rundt i, 
og sidst, men ikke mindst, for
di det anvendes i en del af de 
virksomheder hvor eleverne 
er beskæftiget. 

Opstarten har ikke været 
uden problemer. Den slags 
systemer er nemlig ikke altid 
konstrueret på en sådan må
de, at man bare kan lære dem 
ved at "klikke" sig til forståelse. 

Man skal i mange tilfælde 
først læse en omfattende ma
nual, men hvem kan få 14-16 
elever til først at læse en stor 
bog, inden de går i gang? 

Læste du Windows 95 ma
nualen ordentlig igennem, 
inden du gik i gang? 

Eleverne skal lære sig sy
stemet på mindre end 1 O ti
mer, taste alle informationer 
ind, sætte terminer på og ud
skrive workorder, kort sagt 
bruge hele system. 

For at det har kunnet lade 
sig gøre, har det været nød
vendigt at lægge manualen til 
side og i stedet forsyne syste
met med en masse hjælpetek
ster, så det blev muligt at spør
ge sig frem. 

Det har været et stort ar
bejde at tilpasse systemet til 
den yngre generation af com
puterbrugere, så de bare kan 
sætte sig til tastaturet, men 
det er faktisk lykkedes. 

Hvad får eleverne så ud af 
det? 

Svaret er meget enkelt: de 
får indsigt i den svære kunst 
at holde styr på tingene, og 
det er nødvendigt i moderne 
luftfart. Mange mekanikerne 
kommer hurtigt tæt på disse 
systemer og skal selv betjene 
dem, når de påbegynde og af
slutter en arbejdsopgave. 

På 4. skoleperiode får ele
verne stillet en projektopgave. 
hvor de skal undersøge ved
ligeholdelsessystemerne og 
ikke mindst EDB-styringsyste
merne for de større fly. De 
kommer rundt til de enkelte 
virksomheder og får talt med J planører og ingeniører. Der får 

] de et ganske godt billede af 
,r. "' hvor mange penge, der kan 
, Ci-' ,; ~ tjenes (spares), når firmaerne 

En flyvemekaniker går ikke altid rundt med en skruenøgle i styrer deres inspektioner og 
Mnden. gangtidsudskiftninger. 
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Elevernes færden i plan
lægnings- og ingeniørafdelin
gerne har også skabt en læn
ge savnet dialog mellem "gul
vet" og "første sal". Denne 
dialog er nødvendig, hvis ved
ligeholdelsen yderligere skal 
effektiviseres - og husk så på, 
at ca. ti procent af alle meka
nikere før eller siden ender i 
teknisk-administrative stillin
ger. 

Forfatteren 
John H. Nielsen er 47 år og 
blev udlært som autome
kaniker i 1970, men har ar
bejdet med fly lige siden. 
Fra 1970 til 1976 var han 
flymekaniker i Sterling Air
ways, hvorefter han blev 
faglærer på Luftfartsskolen 
i Dragør og underviste på 
typer som Caravelle, Boe
ing 737, DC-8 og Super 
Puma. 

Fra 1986 til 1988 var 
han flyforsikringskonsulent 
i Avi Advisors og derefter 
teknisk konsulent i Satair
craft, hvor han i seks år be
skæftigede sig med køb, 
salg og lease af fly i det me
ste af verden. 

11994 blev han igen læ
rer på Luftfartsskolen. 

John H. Nielsen har 
skrevet en lærebog om tur
binemotorer og er medfor
fatter af en bog om tekno
logivurdering. 
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Danske Flyveres årsfest: 

Hvor man holder 
på traditionerne 
Af en af dem, der var med for første gang 

Ikke færre end 197 medlem
mer med foreningens protek
tor, Hans Kongelige Højhed 
Prinsen i spidsen, var mødt op 
til Danske Flyvers årsfest på 
SAS Royal Hotel den 15. no
vember. 

Så mange har der aldrig før 
været til årsfesten, end ikke til 
foreningens 75-års jubilæum 
i 1992 - da var der "kun" 190. 

Og det blev en særdeles 
vellykket aften, som tjener be
styrelsen - og hotellet - til me
gen ære. 

Smoking 

Da foreningen blev stiftet, var 
det ganske normalt, at man 
klædte om til smoking, når 
man skulle i byen og spise 
med kniv og gaffel, og den tra
dition holder man fast ved i 
Danske Flyvere: lil årsfesten 
er smoking (elleruniform) obli
gatorisk. 

Det gælder dog tilsynela
dende ikke de få af det smuk
ke køn, det er lykkedes at kva
lificere sig til optagelse i denne 
eksklusive forsamling. Eller 
også gjorde den halve snes, 

der var med til årsfesten, hvad 
den slags væsener som regel 
gør: lige hvad der passer dem. 

Der var i hvert fald ingen 
quinder i smoking, ej heller var 
de i ensartede kjoler. Vi andre 
havde kun mulighed for at 
skeje ud ved at møde op med 
røde sløjfer - men de fleste 
havde nu de obligate sorte. 

Og det var nu rart at være 
til en sammenkomst, hvor der 
ikke var nogen med cow
boybukser - eller med kondi
sko! 

TIi Sverige som blind 
passager 

Der er også tradition, for hvilke 
taler der skal holdes og i 
hvilken rækkefølge, og den 
følges ganske nøje. 

Først en festtale, i år af 50-
års jubilaren, kammerherre 
Gerhard Schaumburg. Men 
der var ældre medlemmer til
stede, både anciennitets- og 
aldersmæssigt - ældst var 89-
årige Th. Juul-Nyholm med 
certifikat fra 1929 ! 

Schaumburg fortalte om 
hvordan han under besætte!-

sen kom til Sverige som blind 
passager på et tysk tog (,,så 
sparede jeg billetten") og vi
dere til England, hvor han blev 
uddannet til jagerpilot. Hvor
dan han var kommet ind i Dan
ske Flyvere, forstod han ikke, 
for han havde aldrig haft noget 
certifikat! 

Rekordtilgang 

Traditionen bestemmer, at 
næste tale er en velkomst til 
foreningens nye medlemmer. 
Denne gang var der 38 (også 
det er rekord), og de blev alle 
præsenteret med et par rappe 
ord af formanden, general 
Chr. Hvidt. Deres flyvemæs
sige baggrund var meget for
skellig. Nogle var erfarne luft
kaptajner med over 10.000 
flyvetimer, andre havde kun li
ge akkurat de stipulerede 100 
timer i logbogen. 

De nye medlemmer blev 
budtvelkommen med klapsal
ver - størst begejstring vakte 
præsentationen af Bryggeri
gruppens pilot - alle syntes 
sikre på, at nu havde forenin
gen sikret sig en væsentlig del 

Bestyrelsen m.fl. fotograferet inden årsfesten. Fra venstre Erik Thrane (generalsekretær), Chr. 
Hvidt (formand), Anker Sørensen, Søren Danielsen (regnskabsfører), Erik Bolwinkel, Kai Frede
riksen, Ole Brinckmeyer, Niels Birkemose Møller (kasserer), Per Schrøder og B. V Larsen. Oluf 
Eriksen er ikke med på billedet - det er ham, der har taget det. 
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af forsyningerne til den kom
mende skovtur. 

One-man Show 

Så var det de nye medlem
mers tur til at takke, og det var 
overladt til flyverløjtnant Jan 
Nielsen, Hærens Flyvetjene
ste. Og det var en meget lidet 
traditionel takketale, men og
så meget morsom, et forry
gende one-man show, et ka
baretnummer af klasse - man 
skulle tro han var skuespiller 
og ikke pilot. 

De keder sig åbenbart ikke 
i Vandel! 

Hvad var det nu, 
der skete? 

Men årsfesten giver også lej
lighed til at belønne trofasthed 
mod foreningen ved at hylde 
jubilarerne. 

I år var der ingen 60 års ju
bilarer, men fire 50-års, hvoraf 
dog kun en var til stede, nem
lig kammerherre Schaum
burg. Af de ni 25-års jubilarer 
var syv mødt op, blandt dem 
foreningens høje protektor. 

For jubilarerne talte major 
Oluf Eriksen (ERI) , og det er 
der også (næsten) tradition 
for. Han fokuserede på, hvad 
der var sket de år, hvor jubila
ren var blevet medlemmer. 
1946 var fx det år, hvor SAS 
blev oprettet og de første Spit
fi res kom til Danmark, og i 
1971 skete bl. a. det, at Es
bjerg lufthavn blev åbnet og 
SAS fik sine første Boeing 
747. 

Ind i mellem talerne var der 
livlig snak ved bordene, og 
den fortsatte ved kaffen i de 
hyggelige lokaler til de små ti
mer. 

Hvad vi fik at spise? Det har 
jeg glemt - men det smagte 
pragtfuldt! 

• 
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At tage en god beslutning 
kan læres! 
2. del 

Af lan Oldaker, Soaring Association of Canada 
Fotos: Marianne Sandholm 

Frit oversat af Lars Bæhrenz Christensen, Dansk Svæveflyver Unions 
Flysik-udvalg, fra "Pilot decision making - an alternative to judgement 
training" fremført på XXIV OST/V Congress i Omarama, New Zealand 1995. 

Skrevet af en svæveflyver til svæveflyvere, men mindst lige så relevant 
for alle andre grene indenfor flyvning. 

Tekst skrevet med kursiv er oversætterens kommentarer. 
(Fortsat fra nr. 12196). 

Hvordan situationer 
skabes og læres 

Det kan være meget godt at 
skrive en artikel eller manual 
om firetrins-teknikken og lære 
eleverne at anvende den. 
Men teknikken vil ikke blive 
brugt senere af en solo-elev, 
med mindre den er lært me
get tidligt i et uddannelses
forløb. 

Den første situation, en ny 
elev kan vises, er højdetab til 
et punkt, hvor det kræves at 
der landes. I denne situation 
kan instruktøren vælge at prø
ve at forlænge flyvningen ved 
at kurve i svag termik eller be
slutte at gå med i landingsrun
den. Alene ved at man viser 
eleven beslutningsprocessen 
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i praksis, vises vigtigheden af 
flyvesikkerhed for eleven. 

Efterhånden som eleven 
opnår mere erfaring og be
gynder at tage beslutnin
gerne, bør instruktøren stille 
spørgsmål som "Hvad er vo
res nuværende situation?" og 
"Hvad er vores muligheder?". 

Bagefter kan elevens for
ventninger til en ændring af si
tuationen diskuteres, og der 
kan spørges om hvad der skal 
gøres eller selve ændringen 
kan afventes. Dette bør gøres 
af alle instruktører på alle ni
veauer i flyveuddannelsen. 

En vigtig del af uddannel
sen er at instruktøren skaber 
så mange situationer som mu
ligt til at teste eleven og som 

sandsynligvis vil få eleven til 
at lave fejl, som der kan læ
res af. 

Typiske situationer, som 
kan skabes, kan være: 

- Bevidst tabe for meget høj
de ved at kurve, før der fly
ves ind i landingsrunden. 

- Være enig i en beslutning, 
som vil bringe svæveflyet 
væk fra pladsen, hvilket in
struktøren vurderer vil kræ
ve en ikke-standard, lav 
(men sikker) returflyvning til 
pladsen eller en planlagt 
udelanding. 

- Foreslå træning i stall/spind 
i for lav højde eller mens der 

er mange andre svævefly i 
nærheden. 

- Øve markvalg og planlæg
ning af landingsrunde til en 
udelanding, mens man er i 
nærheden af sin egen plads. 

I tilfældet hvor spindtræning 
foreslås, vil eleven måske be
gynde at "adlyde", hvilket 
straks vil fortælle instruktøren, 
at SVÆV-teknikken ikke an
vendes! 

At foreslå eleven at gøre 
noget "forkert" skal gø res med 
forsigtighed, så der ikke efter
lades indtryk af, at instruktø
ren reelt ville gøre det! Men en 
sådan test er anvendelig til at 
få en ide om, hvordan eleven 
vil reagere og handle under f. 
eks. en soloflyvning. 

I sidste tilfælde bruger vi til
bageflyvningen til pladsen til 
at lære hvordan en mark væl
ges og landingsrunden plan
lægges i forbindelse med en 
udelanding. Ved at skabe si
tuationen gives der eleven en 
meningsfuld øvelse, mens 
man er indenfor glideafstand 
til pladsen. Eleven vil blive 
overrasket over hvor meget 
højde det kræver at checke 
forhindringer i indflyvningen 
og at vurdere marken (evt. 
dens afgrøde) for egnethed til 
landing samt andre forhold 
som f.eks. hældning, alt imens 
en landingsrunde skal plan
lægges. Under kraftige vind
forhold vil driften væk fra den 
tiltænkte mark være yderli-
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gere et problem at arbejde 
med og meget realistiske si
tuationer kan simulere en ak
tuel udelanding. 

Beslutningsprocessen 
i praksis 

Den første situation er et wire
brud i 75 meters højde, i ringe 
vind. Der er en brugbar mark 
i forlængelse af banen, til ven
stre er der en stubmark, til høj
re en mark med høj afgrøde. 
Piloten har et beskedent an
tal flyvetimer og er ikke helt 
dus med flyet. Wiren knækker 
...... Pludselig har piloten mi
stet trækket... 

Hvordan reagerer piloten? 
Hvad ser han? Hvad gør han? 
Hvad skulle han gøre? Husk 
de automatiske reaktioner. 
Så, her kører vi.. .. 

Et wirebrud kræver den au
tomatiske reaktion, at flyets 
næse sænkes ved at pinden 
skubbes frem for derved at 
forhindre flyvefarten i at drop
pe hurtigt efter bruddet. 

Bemærk at piloten kunne 
have drejet til venstre mod 
stubmarken, men i dette tilfæl
de vurderer han det venstre 
drej som mere farligt end at 
fortsætte lige frem mod et 
godt område til at lande i. 

Her arbejder vi med reglen 
om, at det altid er mere sikkert 
at lande lige frem fra et wire
brud i lav højde og kun lave 
drej, hvis absolut nødvendigt. 

Eksempel på instruktion 
under en anflyvning 

Instruktøren har iagttagetele
vens flyvning under en c~eck
start. Flyvningen er gået plan-
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mæssigt, og der er blevet flø
jet lidt termik undervejs. 

De er nu på vej ind i lan
dingsrunden og instruktøren 
har hørt/set eleven gennemgå 
landingschecket. Farten er en 
måske nok en smule lav, men 
instruktøren siger ingenting; 
håber at eleven selv opdager 
det. 

I dette eksempel tog in
struktøren beslutningen om at 
tage over for sent. Den gode 
flyvning indtil da havde fået 
ham til at tro, at eleven selv vil
le opdage den lave fart. Han 
fortsatte med at vente på en 
reaktion fra eleven i stedet for 
at spørge om dennes tanker 
eller planer for landingsrunden 
mens den blev fløjet, især da 
farten og højden ikke var ideel. 

SVÆV 
Situation ~ Valgmuligheder ~ Ændre------. 
Wirebrud 1. Lande lige frem Genvind kontrollen: ! 

2. Dreje til venstre - Pinden frem Vend 
3. Dreje til højre - 3 x udløser 
4. Dreje 360° og lande - flyvefart tilbage 
5. Dreje 180° og lande Vurder I 

.. 6.Andet? _ 

Situation ~ Valgmuligheder ~ Ændre-e------. 
Farten OK 1. Lande lige frem 1. Lande lige frem J. 

2. Dreje til venstre Vend 
3. Dreje til højre tilbage 
4.Andet? I .. 

Situation ~ Valgmuligheder ~ Ændre 
Højden OK 1. Lande lige frem 1. Lande lige frem 
Farten OK 2, Dreje til venstre 

3.Andet? 

Hvis du ser på punkt 2 i den 
første blok herover, så ville be
slutningen om at anvende 
denne valgmulighed have væ
ret bedre for instruktøren end 
de to øvrige og især den ak
tuelt valgte. 

At flyve eller ikke at flyve 
- det er spørgsmålet 

Et andet spørgsmål, som af 
og til fremkommer, er om man 
overhovedet skal flyve eller ej. 

Situationen kunne være 
den, at piloten har haft en dår
lig uge, og selvom vejret ser fint 
ud til lidt lokalt termikflyvning, 
så har piloten hovedpine i dag. 

Måske lidt træt og udkørt 
også? Ikke noget problem, 
tænker vores pilot. 

Men lad os nu prøve at for
udse, hvad der kunne ske, 
hvis han startede. Hvad ville 
der ske med hovedpinen? 
Kan han koncentrere sig or
dentligt? En smule øgende 
vind er forecastet og den er 
allerede kraftig. Piloten kan 
være fristet til at sige, at det 
kan han godt klare. 

OK, så vil vi nu resumere 
vores fire trin og se hvorledes 
beslutningsprocessen skal 
anvendes til at komme frem 
til en sikker og logisk konklu
sion. 
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Situation Valgmuligheder 

Piloten føler sig ikke helt på 
dupperne (hård uge). Vi nævn
te at han var træt og udkørt. 
Vejret ser godt ud med hen
syn til termikken og virker fri
stende. Vinden er forecastet 
til at ville øges og allerede kraf
tig. 

Der er kun to lige nu: at flyve 
eller blive på jorden! 

Piloten vil formentlig være 
i stand til at komme op i ter
mikken og flyve en times tid. 
Vinden vil øge og kræve gode 
færdigheder hos pi loten og 
god planlægning af landings-

+ Valgmuligheder + Ændre~ 
Moderat vind, flyet 1. Instruktøren ser den 1. Venter på elevens 
på medvindsben. lave fart, men venter reaktion. 
Farten lidt lav. at eleven selv opdager " d 

Situation 

Stadig Indenfor det og reagerer. ven 
rækkevidde af 2. Instruktøren spørger tilbage 
pladsen. eleven om intentioner.(•) 

3. Instruktøren siger at 
farten skal øges. 

Situation + Valgmuligheder 
Eleven forlænger 1. Instruktøren siger 

+Ændre----
3. Instruktion om at l 

dreje medvindsbenet. ingenting. 
Farten stadig lav, 2. Instruktøren spørger Vend 
Højden reduce1es. eleven om intentioner. 

3. Instruktion om at dreje. 
4. Instruktøren tager over . 

tilbage 

I ... 
Situation + Valgmuligheder + Ændre----
Krattig synk. Farten 1. Instruktøren siger 3. Instruktøren tager l 
stadig lav. Nu lav ingenting. over Vend 
på tværvindsbenet. 2. Instruktion om at øge 
Flyet er drevet farten m.m. tilbage 
længere væk end 3. Instruktøren tager over. 
tilsigtet. 

Situation + Valgmuligheder + Ændre 
Vil tilsyneladende 1. Øg farten for at holde Klarer den lige akkurat 
komme til at under- højde og bedre kontrol Ind på banen over 
skyde på finalen. over flyet i turbulensen. hegnet. 
Kraftig turbulens Dreje tidligt ind på 
nær jorden. finalen. 
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runden og selve landingen. 
Hovedpinen vil blive værre 
pga. højden (og hvornår har 
vores pilot sidst fået noget at 
spise?), og koncentrationen vil 
svækkes. Rent faktisk vil pilo
ten blive distraheret i 'at flyve 
flyet' . Formodentlig vil han lave 
en dårlig landingsrunde og 
landing. Med den øgende vind 
vil en alvorlig situation kunne 
udvikle sig. 

Såfremt piloten bliver på 
jorden, vil det kunne forventes, 
at han gradvist vil få det bed
re. Han kan hjælpe til på jor
den og som noget vigtigt vise 
et godt eksempel overfor 
yngre piloter, at hvis de ikke 
føler sig friske, så bliver de på 
jorden! 

Et måske lidt ekstremt ek
sempel, men det blev valgt for 
at illustrere, at piloter ikke be
høver at være i luften for at 
kunne anvende beslutnings
processen til at nå en god og 
sikker beslutning. 

Sammenfatning 
Før elever sendes op deres 
første soloflyvning, bør in
struktøren sikre sig, at de 
kan anvende beslutnings
processens fire trin selv
stændigt. 

Spørg fra tid til anden, 
hvordan det går og forsøg at 
vurdere, hvorvidt han eller hun 
anvender teknikken rigtigt og 
om du er enig i deres beslut
ninger. 

Glem ikke, at der er mange 
situationer, som kræver kon
tinuerlig vurdering; rentfaktisk 
bør der kun være ganske få 
tilfælde, hvor piloten ikke be
høver at vurdere forskellige 
muligheder. 

Nogle gange vil processen 
være ganske afslappet, som 
når piloten er i stor højde. 

Glem heller ikke, at træning 
er essentiel, ligesom den vil 
kunne være livsvigtig for pilo
ten, når situationen kalder på 
en hurtig og korrekt beslut
ning, som f.eks. ved landing i 
fremmed terræn. 

Beslutningsprocessen vil 
basere sig på forventede ud
fald af de valgmuligheder, som 
piloten til stadighed er i gang 
med at vurdere. 

• 

FLYV • JAN. 97 



Oscar 
Yankee 

Kommentar 
OY-APD og 'Ger begge af den 
specielle Maersk version Boe
ing 737-500SP med reduceret 
fuldvægt. De blev afleveretfra 
fabrikken henholdsvis 24. ok
tober og 12. november. 

OY-AVX er bygget af Dansk 
Aero A/S i Søborg, men fær
diggjort af Odense Svævefly
veklub i 1950. Den kom til Vej
le i 1957, i 1959 til Holstebro 
og blev slettet af registeret i 
1979 som kasseret - men 
dens luftdygtighedsbevis var 
udløbet 13 år tidligere! 

Cessna T21 0N er fra 1981, 
ex D-EHSD, og Ecureuil OY-
HER er fra 1991, ex N907R. 
Den er indlejetforto år fra USA. 

Tilgang 

OY- Type 

APD Boeing 737-500 
APG Boeing 737-500 
AVX 2G 
CKV Cessna T 21 0N 
HER Eurocopter AS 

Slettet 

OY· Type 

CNF Airbus A320 
GAO American AA-5A 

NAD Boeing 727 
NAR Boeing 727 
MMJ Fokker 50 
UPB Boeing 727 
XEM Schleicher KB 

Ejerskifte 

Fabr. nr. Reg.dato Ejer 

28130 25.10. Maersk Air, Kastrup 
28131 14.11. Maersk Air, Kastrup 
DA-7 12.11. Dansk Svæveflyvehistorisk Klub, Viborg 
64184 5.11. Technodata, København NV 
35082 15.11. Air Alpha Greenland, lllulissat 

Dato Ejer Årsag 

18.11. Premiair Retur til engelsk ejer 
21.11. R. Hove-Christensen, 

Nakskov Solgt til Sverige-
11.11 Maersk Air Udlejet til England 
18.11 Maersk Air Udlejet til Tyskland 

25.10. Maersk Air, Kastrup Overført til Estland 
8.11 . Star Air, Kastrup Retur til amerikansk ejer 

14.11 . Silkeborg Flyveklub Solgt til Norge 

Et supplement til ejerskif
ter: Conairs seks Airbus OY
CN D, 'E, 'F, 'G, 'H og 'I er pr. 
17. september overtaget af 
Natwest Machinery Finance 
Ud., London, men er fortsat 
udlejet til Premiair. 

OY- Type Reg.dato Nuværende ejer Tidligere ejer 

CFM Maule M-5-235 
DSF PA-28-140 
HFK Robinson R 22 

XKW ASW20 
Eller måske snarere var -

flyene er ved at blive overført 
til det engelske charterselskab 
Airtours, der i stedet overdra-
ger seks lidt anderledesA320 
til Premiair. 

SAS FLIGHT ACADEMY 
og 

LUFTFARTSSKOLEN 
uddanner 

TRAFIKFLYVERE 
Ring eller skriv efter uddannelsesprogram med nærmere oplysninger 

om optagelsesbetingelser, uddannelsesforløb, priser etc. 

••- hos: JAJ _,..,.. 
TRAFIKFLVVERSKOLEN/ 

DANISH AVIATION COLLEGE 

FLIGHT ACADEMY 

Lufthavnsvej 60, DK 4000 ROSKILDE 
Tel. +45 32 82 80 80 - Fax +45 32 82 80 95 
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22.11. 
15.11. 
19.3. 

1.11. 

Nuuk Falcons, Nuuk 
Vilhelm Trier, Ringsted 
Carsten Rasmussen 
Maskiner, Thisted 
Asbjørn Højmark, Fr.berg + 

liy-
kending 

Opgaven I nr. 12: 
1 . Antonov An-26 Coke/Curl 
2. Tornado 
3. Lockheed C-5 Galaxy 
4. Tornado 
5. Tornado 
6. Rockwell 8-1 B 
7. BAe Harrier G.R. 5 
8. Mil Mi-8/17 Hip 
9. Lockheed C-5 Galaxy 

1 o. Dassault Falcon 

Bluie West Eight, Sdr. Strømfjord 
Con-Load A/S, Dalmose 
Jydsk Helikopter & Fly 
Udlejning, Ikast 

Stig Øye, Søborg + 

11 . F-16 Fighting Falcon 
12. Lockheed U-2/TR-1 

Vindernes navne bringes i nr. 
2/97. 

Vinderne af opgaven 
I nr. 11: 

Michael Olsen, Kirke Alle 62, 
4970 Rødby (Vingar for Nor
den. Nordens f/ygvapen i 
targ). 

Rene Grønhøj, Rosenvænget 
7, 9440 Åbybro ( Mirage Mas
ters) . 
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På ryggen i seks dage 
Af Lars Bæhrenz Christensen 

Dansk Svæveflyver Union (D.Sv.U.) har i foråret 
1996 udsendt nye skolingsnormer til brug for 
kunstflyvning og i dagene 4.-9. august deltog jeg 
i et kunstflyvningskursus på Arnborg, afholdt af 
D.Sv.U. for førsteinstruktører (FI); - et kursus, 
som giver deltagerne undervisningskompetence 
i kunstflyvning. 

Kunstflyvning i 
"de gamle dage" 

Det har altid været sådan, at 
man som indehaver af et S
certifikat selv har kunnet "ud
danne" sig på de kunstflyv-

Forfatteren: 
Lars Bæhrenz Christen
sen, der er 33 år, begyndte 
at svæveflyve i 1979 i Her
ning Svæveflyveklub og 
har nu over 500 svævefly
vetimer og mere end 1 .500 
starter. Er uddannetførste
instruktør. 

Interessen og virket lig
ger hovedsagelig på FLY
SIK- og uddannelsesområ
det, både- i Herning Svæ
veflyveklub og i Dansk 
Svæveflyver Union. Allige
vel er det blevet til sølv-, 
guld- og diamantdiplom og 
omskoling til 20 forskellige 
svæveflytyper. 

Flyver til daglig som he
likopterpilot i Hæren (pilot
navn SER) påAS550 Fen
nec og har endvidere A
certifikat til fastvinget fly. Alt 
i alt er 2.500 flyvetimer ble
vet noteret i diverse logbø
ger. 
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ningsmanøvrer, som et givet 
fly var godkendt til. Det kan så 
godt være, at svæveflyveklub
berne (som det også er tilfæl
det med min egen, Herning 
Svæveflyveklub) har bestemt 
at man ikke ønsker at piloterne 
bare selv eksperimenterer med 
kunstflyvning, men at man skal 
have uddannelse i, og skrevet 
for de forskellige manøvrer af 
en førsteinstruktør. 

Hidtil har man som første
instruktør måttet uddanne til 
(og skrive for) spind, loop og 
hårnål og det var så det! 

Med de nye skolingsnor
mer (K-1 til K-12) og med del
tagelse i et egentlig kunstflyv
ningskursus i D.Sv.U.-regi 
(ellertilsvarende) erdernu åb
net op for at man som første
instruktør må skole i andre 
end de tre nævnte kunst-flyv
ningsmanøvrer. På længere 
sigt betyder det, at man som 
S-pilot kan blive omskolet til 
mere avancerede kunstflyv
ningsmanøvrer. 

Kursusindholdet 

I Danmark er der kun nogle 
ganske få kunstflyvningsin
struktører. Blandt dem Lars 
Brandt fra Fyns Svæveflyve
klub og Geert Sørensen fra 
Tølløse, som var hovedkræf
terne på 1996's kunstflyv
ningskursus. De har begge 
fået deres instruktøruddannel
se i kunstflyvning i Sverige for 
små 1 0 år siden og må derfor 
siges at være nogle af de mest 
erfarne herhjemme lige nu! 

Vi var kun fire deltagere på 
kurset, hvilket var et passende 

PRØVEPROGRAM 
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antal, henset til at hver del
tager skulle have 20 flyvnin
ger, med flyslæb til 12-1400 
meter. 

Kurset var naturligt opdelt 
i en teoretisk og en praktisk 
del. 

Den teoretiske del inde
holdt: 
- Love og bestemmelser om-

kring kunstflyvning 
- Materiellære 
- Aerodynamik og flyvelære 
- FLYSIK 
- Menneskelig ydeevne og 

begrænsninger (MYB) 
- Manøvrelære, figurer 
- CIVA-regler (FAI sportsreg-

ler for kunstflyvning med 
svævefly) 

Teorien blev primært gennem
gået den første kursusdag og 
så i små bider før og efter flyv
ningen de øvrige dage. Den 
blev gennemgået af Lars 
Brandt og Geert Sørensen, 
samt af Bent Kirkegaard og 
SørenAndersen (to andre "pio
nerer" indenfor kunstflyvning 
med svævefly i Danmark). 

Endelig fortalte Jens Elme
ros om menneskelig ydeevne 
og begrænsninger (MYB) i 
forbindelse med kunstflyv
ning. 

Flyvningen 

Der blev fløjet ialt 20 ture med 
flyslæb op til 12-1400 meter. 
Indledningsvis blev øvet de 

grundlæggende figurer: spind 
med udretning på kurs, loop 
og hårnål (= stall-turn). 

Efterfølgende skulle øves 
mere avancerede manøvrer 
med negative G. Derfor brug
te vi ialt cirka to kursusdage 
på udelukkende rygflyvning. 
Så der blev himlen over Arn
borg fløjet tynd med horison
ten vendt ''forkert". 

Det, der især blev øvet i for
bindelse med rygflyvning, var 
hvorledes man "redder" sig ud 
af en negativ G-situation med 
høj fart. Har flyet stor fart på, 
mens man flyver på ryggen, 
må man ikke bare trække fly
et ud som fra et loop, da man 
let kommer til at overspeede 
og overbelaste flyet. Derfor er 
opskriften, at pinden skal 
fremad i cockpittet med flere 
negative G som resultat. 

Det som vi ellers altid i flyv
ning er blevet opdraget til, er 
at høj næse på flyet kan ud
vikle sig farligt (stall, spind 
osv.). Men når man kunstfly
ver og tingene er ved at blive 
kritiske, så handler det om at 
få næsen højt, så man kan få 
flyet i en konfiguration med lav 
fart og belastninger. 

Det blev til mange minutter 
på ryggen, og der var rig lej
lighed til at øve drej, fuldkurver 
og ottetaller, så man fik blå 
mærker af at hænge i selerne. 

Da vi så alle var dus med 
rygflyvningen og de negative 
G, var det tid at lære flere og 
nye manøvrer: rul, lmmel
mann (½ loop efterfulgt af ½ 
rul), retournement (= split-S. 
½ rul efterfulgt af ½ loop). 

I slutningen af kurset blev 
alle figurerne sat sammen i et 
program og som afsluttende 
prøve skulle flyves (og god
kendes) ovenstående 'prøve
program'. 

Programmet består af: 
1. Loop 
2. Split-S (venstre indrulning) 
3. lmmelmann (højre udrul

ning) 
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4. Hårnål (højre) terræn (above ground level) 
5. Rul (venstre) for at få fornemmelsen af 
6. Hårnål (venstre) kunstflyvning i lavere højde. 
7. Rul (højre) Der blev vist nok flyttet en 
8. 360 ° drej med 60 ° kræng- del grænser i løbet af kurset. 

ning Mange nye indtryk skulle slu-
ges af kursisterne. For mit 

Pudsigt nok viste det sig ved eget vedkommende var det 
slutningen af kurset, at hårnå- ikke så "slemt", da jeg havde 
len (sædvanligvis en relativ let "snydt" lidt og dyrket en smule 
manøvre) var den sværeste af kunstflyvning inden kurset. Så 
figurerne at flyve. Mine med- tilvænningen til rygflyvning var 
kursister vil - hvis de læser mindre traumatisk, ligesom 
dette - nok huske tilbage på belastningerne også var det. 
især mine venstre hårnåle, (Der blev arbejdet med G-på-
der endte med at blive noget virkninger på mellem +3 og 
alternative i udførelsen. +5). 

Det særligt nye for mig var 
præcisionen i manøvrerne 

Grænser flyttes med markeringer og så det at 
På tre af kursusdagene fik vi få en grundig instruktion i - og 
dispensation af Statens Luft- snak om - hvorledes figurerne 
fartsvæsen til at lave kunst- skulle kringles. Meget spæn-
flyvning ned til 1.000 fod over dende og lærerigt! 

Endnu en 
Draken i 
luften! 
Flyvestation Karups »vagtpost« AR-112, der hidtil har stået på 
græsset ved hovedparten, har ved hjælp af gamle venner inden 
og udenfor hegnet fået luft under hjulene igen. 

Men en ægte jager ser nu bedst ud »clean«, så med lidt 
transportabelt hydrauliktryk og mange hjælpende hænder kom 
alle 5! hjul og nødgenerator på plads - oppe. De forbipasserende 
kan nu nyde synet af den elegange, enkle og enestående profil 
skabt af SAAB's Erik Bratt i 1950. 
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Men især sikkerheden om- ke fly, hvor, hvem osv.) er 
kring kunstflyvning og hvorle- mere eller mindre op til den 
des man som instruktør red- enkelte klub. 
der sig igennem uundgåelige Det ligger dog fast, at man 
fejlmanøvrer, synes jeg at skal være FI og have gennem-
have fået god føling med. gået et godkendt kunst-flyv-

ningskursus for instruktører 

Ej verdensmester 
for at måtte skole i kunstflyv-
ning. For at blive omskolet til 

Helt som ventet var jeg ikke forskellige figurer skal man 
nogen verdensmester efter have S-certifikat og en samlet 
kurset. Omvendt føler jeg mig flyvetid på minimum 100 ti-
sikker nok til selv at fortsætte mer. 
med avanceret kunstflyvning Har du eller din klub fået 
og undervise andre i det. Det lyst til at prøve kræfter med 
kan godt være, at en manøvre kunstflyvning i svævefly og vil 
kikser under instruktionen, du vide mere om de formelle 
men jeg føler mig helt fortrolig krav m.v., så læs gruppe 665-
med hvorledes en fatal situa- 667 i D.Sv.U. ·s unionshånd-
tion undgås. bog eller tag kontakt til D.Sv.U. 

Hvorledes man ude i de på Arnborg. 
enkelte svæveflyveklubber • 
"lokalpolitisk" ønsker at 
tackle kunstflyvningen (hvil-
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Den flyvende hjemmeværns
enhed på specialopgave 
Af Erik Jensen, chef for Luft
meldeeskadrille Odense 

Det er en rigtig sommeraften 
i det fynske, hvepsene er end
nu ikke den sædvanlige plage. 

Omkring Frøbjerg bakker 
fyldes parkeringspladserne 
op. Klokken er kun omkring 
seks, solen er i sit bedste lune 
og skinner fra en skyfri him
mel. 

Det er tradition, at publikum 
til Frøbjerg festspil mødes i 
god tid for at nyde en bugnen
de madkurv. Der skal være tid 
til familiehygge, når vejret el
lers tillader det, inden afte
nens forestilling, musicalen 
,,Mød mig på Cassiopaia" 

Det er en utrolig charme
rende forestill ing bestyrelsen 
i år har valgt. Der hersker ikke 
tvivl om, at en stor del af 
sucessen skyldes Kai Norman 
Andersens indsmigrende og 
iørefaldende musik, godt hjul
pet af instruktør Erik Bent 
Svendelunds iscenesættelse. 

Under planlægningen af 
årets forestilling og det plan
lagte reklamefremstød blev 
det danske flyvevåben invol
veret i festspillet på Frøbjerg. 

TV fra Beldringe 

Lørdag den 20. april havde Hi
storiecenter Beldringe arran
geret åbent hus i de gamle ty
ske bunkere fra Anden Ver
denskrig på Odense lufthavn. 

Den flyvende hjemme
værnsenhed skulle på dagen 
afvikle en af sine Odin øvelser 
på Nordfyn, og DC-3 Venner
ne var inviteret til at flyve rund
f I yvn in g over de fynboers 
land. 

TV2 Fyn bragte hele arran
gementet på banen. Udover 
videooptagelser i de tyske 
bunkers og deres omgivelser 
blev der inden afgang til 
Svendborg tid til at lave opta
gelser af Douglas C-4 7 A (DC-
3) OY-BPB, i Flyvevåbnet 
bedre kendt som K-682, men 
i anledning af SAS 50 års ju
bilæum malet i SAS farver 
som ARV VIKING - efter den 
første DC-3 i SAS tjeneste. 

Samme aften bragte TV2 
Fyn indslaget fra Odense luft
havn, og som baggrund for 
udsendelsens afsluttende rul
letekster vistes de flotte bille
der af ARV VIKING's start fra 
Beldringe med kurs mod Vær
løse. 

Et fly "generer" sommerens Frøbjerg Festspil 
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Frøbjerg og flyvemaskiner 

Frøbjerg festspils pr-chef Le
na Hansen var lgang med 
aftenens travle gøremål, med 
tv'et kørende i baggrunden, 
da hun pludselig ser ARV VI
Kl NG på skærmen. Hun er 
omgående klar over, at her var 
den rette baggrund for fest
spillets .flyverløjtnant" Harry 
Schmidt til forsiden på Festspil 
Nyt. Det krævede dog en tur 
til Skrydstrup at få det biliede 
i kassen. 

Som lokal repræsentant for 
DC -3 vennerne blev jeg kon
taktet for om muligt at få flyet 
herover med passagerer, der 
så skulle overvære en aftens 
forestilling. 

DC-3'eren havde desvær
re ikke tid og havde, som tid
ligere beskrevet, allerede væ
ret på Fyn dette år. 

Men så opstod tanken om, 
at der skulle et fly med til pre
mieren på Frøbjerg festspils 
forestilling. Chefen for FHE 
(den flyvende enhed) under 
LMD Kolding, Hans Peter Nis
sen, blev kontaktet, og han var 
som sædvanlig positivt indstil 
let overfor et af de specielle 
fynske ønsker til enheden: Et 

fly over Frø bjerg festspil til pre
mieren den 6. august, som en 
speciel hilsen til Luftmelde
eskadri I le Odense (LME 
ODS), i hvis område Frøbjerg 
bakker ligger. 

En instruktør med flyvske 
ønsker ... 

Festspillets instruktør Erik 
Bent Svendelund blev kontak
tet for at høre, om flyet måtte 
komme og hvornår. 

Det blev bestemt, at kl. 
2009, plus/minus to minutter, 
skulle flyet passere området, 
men det var meget svært at 
koordinere. 

Efter at instruktøren havde 
gennemtænkt situationen, 
blev det klart, at en overflyv
ning af Frøbjerg ikke var nok; 
han krævede, at der skulle 
overflyves ved alle forestillin
ger, så resultatet blev, at ud
over LME ODS hilsen to gan
ge skulle flyet deltage hver 
aften for festspillets regning. 

En aften var major K.F 
Thomsen (TOM) med som co
pilot for at se, at det hele fun
gerede. Instruktøren Erik Bent 
Svendelund fortalte i øvrigt, at 
han havde sat "Cassiopaia" 
op i Århus og der havde fore
spurgt Flyvevåbnet om at få 
en rigtig jager Ind over scenen 
hver aften, men svaret var, at 
det vist nok var lidt "flyvsk". 

Cassiopaia 

Klokken nærmer sig 2000. 
Pladsen på Frøbjerg summer 
af feststemning, flere end 
2.400 har fundet vej hertil, be
væbnet med tæpper, ekstra 
jakker, myggespray, kaffe og 
kage, barnevogne og måske 
en lille en til halsen. Nogen på-

" står, at en sådan en holder 
f myg, fluer og andet kryb på af
., stand, andre nyder den i pau-
1 sen for hyggens skyld. 
! Der breder sig en forvent

ningsfuld stilhed over plad-
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På en bænk højt placeret på bakken bag teknikerhuset står lysmand Claus Nielsen for at dirigere indflyvningen over scenen. 
Først prøvedes et fast tidspunkt. Det var ikke godt. Derpå etableredes en radioforbinde/se - det var bedre. 

Så kom flyet 30 sekunder for tidligt, men det ordnede piloten med en tur rundt om højen for atter at komme ind over scenen, 
hvor flyet blev mødt af et endnu større bifald. Piloten kunne kun sige, at grunden til problemet var lidt medvind, lidt større højdetab 
end beregnet, lidt tungere passagerer = 30 sekunder for tidlig indflyvning. 

sen. Kl. 2000 kan formanden 
for Frøbjerg Festspil, Jens 
Frederiksen, traditionen tro 
byde velkommen til et fest
stemt og forventningsfuldt 
publikum. 

Herefter bydes festspilsor
kesterets dirigent Kai Kruse vel
kommen med klapsalver. Han 
fatter straks taktstokken og 
ouverturen tager sin begyn
delse, alt imens publikum ny
der musikken og lavmælt kom-

Navne 

Dødsfald 

Oberst E. 
Martensen-Larsen 
Den 15. november, få dage 
efter sin 85-års fødselsdag, 
døde oberst Else Martensen
Larsen. Hun indtrådte i Dan
marks lottekorps i 1940, blev 
chef for Unglotterne i 1947 og 
var i 1953 hoveddrivkraften 
ved oprettelsen af Kvindeligt 
Flyvekorps og var korpsets 
første chef, fra 1953 til 1979, 
altså i mere end 25 år. I 1962 
udnævntes hun til oberst i 
Hjemmeværnet. 
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menterer instruktørens seneste 
påfund i sceneopbygningen. 

Spillet er igang - danserne 
har indtaget scenen på Dan
marks største og smukkest 
beliggende friluftsscene, san
gen "Flyv med op i det him
melblå" fylder bakkerne og alt 
forløber planmæssigt. 

Pludseligt, som kommer 
den ud af den fynske aften
himmels blå, stryger en Cess
na 172 indover pladsen med 

Dødsfald 

Museumsdirektør 
K.O.B. Jørgensen 
Civilingeniør K.O.B. Jør
gensen afgik ved døden den 
16. november, 77 år gammel. 
Han kom til Teknisk Museum 
i 1954 og var dets direktør fra 
1958 til 1985. 

Da han begyndte, var mu
seet kun depoter, men under 
hans dynamiske ledelse blev 
der først åbnet en midlertidig 
udstilling, det nuværende tra
fikmuseum og derpå en per
manent udstilling i Helsingør. 

Jørgensen interesserede 
sig også for flyvning. Han del
tog ivrigt i arbejdet med at op
rette Danmarks Flyvemuse
um og arbejdede på at få det 
placeret i tilslutning til Teknisk 
Museum - men det sagde 
hans egen bestyrelse nej til. 
Blandt hans teknisk-historiske 
forfatterskab er der også et 
par bøger om flyvning. 

brølende motor og landings
lyset tændt. Et kort øjeblik af
ledes publikums opmærk
somhedfrascenen. Man læg
ger nakken tilbage og følger 
flyets passage over pladsen. 
En bragende klapsalve følger 
flyets videre færd - men det 
kan nok ikke høres der oppe. 

Aftenens forestilling går vi
dere med et begejstret publi
kum, og flyet tager kursen 
hjemad mod Beldringe - efter 

60år 

Oberst 
Palle Dønvang 
Den 26. januar fylder oberst 
Palle Dønvang 60 år og falder 
derfor ved månedens udgang 
for den militære aldersgræn
se. 

DØN, som hans pilotnavn 
lyder, begyndte i Flyvevåbnet 
i 1956, var på flyveskole i Ca
nada og gennemgik Flyvevåb
nets Officersskole 1963-66. 

Han har været chef for 
ESK 729 fra 1973 til 1977, for
rettet tjeneste ved Flyvertak
tisk Kommando og Forsvars
kommandoen, været O-offi
cer i Karup 1980-83 og chef 
for Flyvestation Ålborg 1986-
90. 

Derefter havde han orlov 
for at virke som kommunaldi
rektør i Skanderborg, men i 
1994 vendte han tilbage til Fly
vevåbnet og blev stationschef 
i Karup. 

endnu en vellykket mission i 
den skønne sommeraften. 

Efterskrift 

En af naboerne til Frøbjerg 
Festspil havde forarget obser
veret, at et fly hver aften "ge
nerede" forestillingen, indtil det 
pludseligt gik op for ham, at det 
var indlagt i forestillingen. 

Det griner vi endnu af her i 
det fynske. • 

90år 

Revisor 
Iver H. Iversen 
Statsautoriseret revisor Iver 
H. Iversen, æresmedlem af 
Foreningen Danske Flyvere 
bliver 90 år den 31. januar. 
Han har privatflyvercertikat nr. 
390, udstedt i 1939. og har i 
en lang årrække været revisor 
for Kongelig Dansk Aeroklub 
og for Danske Flyvere. 

Diskette, tak 
Artikler og længere 

indlæg til bladet bedes så 
vidt muligt fremsendt på 

IBM-kompatibel 3,5" 
diskette - helst i Word 

Perfect 5.1. 
Print bedes vedlagt. 
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Model
siderne 

Af Wilhelm Willersted 

Curtiss SOC Seagull 

Den amerikanske Curtiss-fa
brik havde en lang tradition for 
at bygge gode vandfly, lige fra 
"F-Boat" maskinerne, som 
blev udviklet omkring 1912, 
over Curtiss F-5L, de tomoto
rede flyvebådsbiplaner, der 
blandt andet blev købt af eng
lænderne under første ver
denskrig og til racerflyet Cur
tiss CR-3, der vandt Schnei
der Trophy på lsle of Wright i 
1923 og i 1924 satte verdens
rekord i hastighed på lukket 
bane med omkring 320 ki lo
meter i timen. 

Observationsflyet SOC 
Seagull blev bestilt af den 
amerikanske flåde i juni 1933. 
Det var et enmotoret biplan 
udstyret med en stor midter
ponton og to mindre pontoner 
under vingerne. Flyet havde 
en besætning på to mand, pi
loten - naturligvis - forrest, ob
servatøren/agterskytten i det 
bagerste cockpit. 

Seagull gjorde tjeneste 
ombord på slagskibe og kryd
sere. De blev sendt i luften ud 
over bølgetoppene med kata
pult, og når "spejdertogtet" var 

Luftens søspejdere 
Ideen var jo oplagt. Vores arrede klode har for en stor procentdels ved
kommende fået dækket rifter og fysiognomiske bumser med vand. Ret 
tidligt i flyvningens historie fandt fiffige flykonstruktører derfor ganske 
naturligt på at udstyre deres flyvende vidundere med pontoner, for så 
kunne man starte og lande på vandet i stedet for på en mark med mere 
eller mindre drilske sten og ditto levende hegn og andre af naturens 
showstoppere. Naturligvis skulle vind- og navnlig bølgeforholdene være 
"tilpas", ellers var en selv nok så ru og toppet landingsbane på jorden 
at foretrække. 

Fly-operationer på havet kræver både deres mand og maskine. Det 
blev i hvert fald tydeligt markeret under Anden Verdenskrig, hvor en 
række militære fly trodsede Neptuns skumtoppede domæne for at kunne 
operere og boltre sig i lufthavet. 

Her skal berettes om en amerikansk trio, der både kunne gebærde 
sig til vands og i luften! 

overstået, landede havmågen 
ved siden af moderskibet og 
blev trukket ombord med en 
kran og igen anbragt på sin 
katapult. 

Da det som bekendt i tre
diverne blev "umoderne" med 
biplaner inden for militærflyv
ningen, begyndte Curtiss og
så på at lave en Seagull-aflø
ser med kun en vinge. 

Flyet, det midtvingedemo
noplan Curtiss S03C Sea
mew, opnåde desværre ikke 
forgængerens succes. Sea
mew kom ganske vist i tjene
ste i begyndelsen af Verdens
krigen, men de fleste af typen 

blev brugt som radiostyrede 
målfly. 

Så den amerikanske flåde 
fortsatte med at anvende "de 
gamle", veltjente typer og ver
sioner af SOC Seagull'en, 
som gjorde operationel obser
vations- og spejder-tjeneste 
fra de amerikanske krigsskibe 
indtil 1944. Der blev i alt byg
get 282 eksemplarer af typen, 
hvortil kommer 40 fly, der var 
udstyret med hjulunderstel. 

Foruden af den amerikan
ske flåde anvendte US Coast 
Guard også det robuste og 
pålidelige fly, som havde en 
tophastighed på knap 300 

kilometer i timen i godt 2.000 
meters højde, havde en stige
hastighed på 250 meter i mi
nuttet og kunne operere i en 
højde på4.250 meteroverha
vet. Rækkevidden var godt 
1.000 kilometer. 

Curtiss SC Seahawk 

Skuffelserne med "Seamew" 
fik heldigvis ikke Curtiss til at 
hoppe fra vandvognen. 

I stedet blev det til den ele
gante og robuste se Sea
hawk, der bogstavelig talt blev 
bestilt fra tegnebrædtet i 
marts 1943. Prototypen fløj 

Modellen af Kingfisher i skala 1 :48 fra Monogram er et detaljeret og nøjagtigt plasticsamlesæt. Hjulene er beregnet til manøvrering 
af vandflyet på landjorden . 
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En Seagu/1 katapultstarter fra dækket af et amerikansk slagskib 
i Stillehavet under anden verdenskrig. 

første gang den 16. februar 
1944. Curtiss havde lagt vægt 
på, at flyet skulle være en nem 
og lettilgængelig konstruktion, 
og den amerikanske flåde 
bestilte umiddelbart i juni 1943 
500 eksemplarer af maski
nen, der kunne anvendes som 
både vandfly - forsynet med 
en stor central midterponton 
konstrueret af ponton-eks
perten Eda - og som landfly 
med fast hjulunderstel med to 
hovedhjul og et halehjul agter. 
Det var nemt for flådens tek
nikere at skifte om mellem 
versionerne efter operationelt 
ønske. 

Flyet var ensædet, og pilo
ten sad i et cockpit, der havde 
360 graders synfelt. I de første 
udgaver havde canopy'et sto
re, lodrette stivere, men siden 
blev det et mere rent, såkaldt 
bubble eller teardrop canopy, 
hvor stiverne ikke kunne distra
here eller forplumre pilotens 
spejderi efter fjenden. 

Den første produktions
ordre på 500 eksemplarer 
blev efterfulgt af en bestilling 
på yderligere 450 fly! I de nye 
versioner af Seahawk blev der 
også skabt plads til en passa
ger på et lille "jump seat" lige 
bag luftkusken eller -skippe
ren. Flyet skulle nemlig også 
kunne tage sig af at samle en 
nedskudt pilot op fra havet. 

Første Seahawk blev afle
veret til og anvendt fra slag
skibet GUAM i oktober 1944. 
Ved verdenskrigens slutning 
var der leveret omkring 66 ek
semplarer, hvorefter produk
tionen naturligvis stoppede. 
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Seahawk havde en maksi
mal hastighed på knap 500 
kilometer i timen i 9.000 me
ters højde, servicehøjden var 
omkring 12.000 meter, stige
tiden godt 800 meter i minut
tet, rækkevidden 1.1 00 kilo
meter. Bevæbningen var to 
12,7 mm maskinkanoner, og 
der kunne medføres to 150 kg 
bomber. 

Vought 0S2U Kingfisher 

Blandt den række af observa
tions- og patrulje-fly, som stod 
til rådighed for den amerikan
ske flåde, da USA gik ind i kri
gen, var det Vought-Sikorsky 
OS2U Kingfisher, som skulle 
vise sig at blive det af de ame
rikanske observationsfly, som 
operationelt var det mest ef
fektive, og som derfor kom til 
at blive mest anvendt. 

Det var Vought-fabrikkens 
erfaring med observationsbi
planer i trediverne, som altså 
her gav bonus. Fabrikken fik 
ordre på levering af en proto
type - XOS2U-1 - den 22. 
marts 1937, og den 20. juli 
1938 udførte maskinen sin 
førsteflyvning. Motoren var en 
Pratt & Whitney R-985-4, som 
i serieudgaven blev den noget 
kraftigere R-985-50 på 450 
hk. 

De første eksemplarer blev 
leveret i august 1940, og Den 
amerikanske flåde benyttede 
Kingfisher på baser i USA, for 
eksempel i Pensacola og 
Jacksonville i Florida samt i en 
række Navy-baser både på 
øst- og vestkysten samt ud-

De første Seahawk havde store, lodrette stivere i canopyet, som 
det ses her. Men flyet fik senere en renere tear drop udgave, 
som gav piloten mere uforstyrret 360 graders udsyn. 

over Stillehavet. Seks af dem 
fik "fornøjelsen" af i bogstave
ligste forstand at lægge krop 
til det japanske angreb på 
Pearl Harbour. 

Naval Aircraft Factory og 
Vought-Sikorsky producerede 
begge flyet, der i sin sidste 
version havde betegnelsen 
OS2U-3, og der blev ialt byg
get 1 .006 eksemplarer af 
Kingfisher i alle versioner. 
Sidste fly blev leveret i 1942. 

Der var både en ren sø-ud
gave af maskinen samt en 
land-version udstyret med fast 
hjulunderstel. 

Modellerne 

Besætningen var udover 
piloten en observatør, som 
desuden betjente 7,62 mm 
maskingeværet agter. Der var 
også en forudrettet 7,62'er, 
som piloten kunne tage sig af, 
hvis der kom en fjende i vejen. 

Tophastigheden var 280 ki
lometer i timen, marchhastig
heden 160 kilometer i timen, 
så der var god tid til at kigge 
ud og observere. Stigetiden til 
1.800 meter var 12 minutter, 
tophøjden godt 4.000 meter 
og rækkevidden 1 .250 kilome
ter. 

• 

Månedens fly er udsendt i disse plastic-samlesæt: 
Curtiss Seagull Hasegawa 1 :72 
Curtiss Seahawk Aces & Wingmenll/Stoppel 1 :72 
Vought Kingfisher Airfix 1 :72, Monogram 1 :48 

Curtiss Seahawk er netop landet efter en observationflyvning, 
har stoppet motoren og er nu klar til hurtigt at blive trukket om 
bord med moderskibets kran. 
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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 
Lufthavnsve) 28, 4000 Roskilde 
Åbent man.-tor .. 09.00-16.00, 
tre. 09.00-14.00 
Første lørdag i måneden 10.00-15.00 
Telefon 4619 0811 
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, nset, 651 0 Gram 
Telefon 74 82 20 15 

Dansk Faldskærms Union 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 
Telefon 43 26 26 26, lok 2775 

Dansk Kunstflyver Union 
LennartWahl 
Langdraget 9, si.tv. 
2720 Vanløse 
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 9714 91 08 
Resultatservice: Tlf.: 97 14 93 25 

Dansk UL-Flyver Union 
Hasse Pedersen 
Bålhøj33 
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-Unionen 
Henrik Bentzen 
Hedegaardsvej 29, 1 tv, 2300 Kbh. S 
Telefon 31 55 40 71 

RC Sport Danmark 
Kaj Kudsk 
Martsvænge! 30 
6000 Kolding 

Danmarks Flyvemuseum 
Formand: Søren Jakobsen 
Ellehammers Alle 3 
7190Billund 
Tlf. 75 35 32 22 
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Meddelelser 
fra Unionen 
Nr. 60 af 24. 10.96 

Fornyelse af Fl-beviser. 

Nr. 61 af 01.11.96 
Datoer for besøg af Rejse
holdet i 1997. 

Nr. 62 af 05.11.96 
Statistikskemaer. 

Nr. 63 af 15.11.96 
Fagplan til brug ved S-teo
riundervisning. 

Nr. 64 af 15./1.96 
S-teoriprøver 1997. 

Nr. 65 af 15./1.96 
Instruktørkurser 1997. 

Nr. 66 af 15.11.96 
Møde for S-kontrollanter 
og flyvechefer m.fl. 1997. 

Nr. 67 af 29.11.96 
Undervisning i VHF-teori. 

Nr. 68 af 29.11.96 
Godkendelse af GNNS 
flight recorders. 

Nr. 69 af 29.11.96 
Referat af hovedbestyrel
sesmøde 09.-10.11.96. 

Nr. 70 af 06. 12. 96 
Fornyelse og udstedelse af 
sportslicens for 1997 

Nr. 71 af 06. 12.96 
Unionens Discus til konkur
rencer. 

~ 
Foreningen Danske Flyvere 
Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsen 

Formand: Generallo~nant Chr. Hvidt 

Generalsekretær: Luftkaptajn Erik Thrane 

Sekretariat: Gl. Kongevej 3, 161 O København V 

Danske Flyvere 
Årsfesten 1997 var et tilløbs
stykke - såvel for .gamle" som 
for nye medlemmer. Andet
steds i bladet findes en omtale 
af festen, hvorfor vi ikke vil 
komme nærmere ind på den 
her. Udefra de tilkendegivel
ser, vi i bestyrelsen har mod
taget, tør vi godt betegne den 
som en succes. 

Kommende arrangementer: 
14. januar: foredrag/film/ 

besøg? Indbydelse tilsendes. 
18. februar: Generalfor

samling. 
18. marts: Kegleaften. 

Nyt fra motorflyveklubberne 

Midtsjæl/ands Motorflyveklub 
afholder fra januar til april teo
rikursus til A-certifikat. Sam
me teoriprøve gælder også til 
UL certifikat. Som lærere 
medvirker klubmedlemmer på 
frivillig og ulønnet basis, hvor
for kuset kan holdes på lave
ste prisniveau alene med 
dækning af undervisningsma-

MØDER m.v. 

terialer og kø rselsgodtgø re Ise 
til lærerene. 

Introduktionsaften afholdes 
torsdag den 16. januar kl. 1930 
i klubhuset på Ringsted Fly
veplads ved Haslewej. Alle er 
velkomne. Yderligere informa
tion kan indhentes hos Lennart 
Wahl tlf. 40 46 15 10 eller 
Ricard Matzen tlf. 53 61 52 50. 

Flyveteknisk Selskab 
Mandag den 13. januar kl. 1930 i ingeniørhuset i København: 
Status for Ørsted-satelliten. 

Tilmelding:Tlf. 3315 65 65, lokal 2043 ellerfrue 3315 37 07. 

Dansk Flyvehistorisk Forening 
Lokalafd. København 
Onsdag den 15. januar kl. 1930 i auditoriet på Svanemøllens 
Kaserne, bygn. 23, 2: Min flyvemæssige karriere 1948-68 
Foredrag af klosterforvalter, major B.W. Andersen, der har 
flø jet Spitfire, Meteor og Hunter i Flyvevåbnet. 

Danmarks Flyvehistoriske Selskab 
Søndag den 19. januar kl. 10-16 på Mobilium, Billund: Mo
delbygning og flyrestaurering i Flyvemuseet. 

Lørdag den 25. januar kl. 1300 på Mobilium, Billund: Gene
ralforsamling. 

Københavns flyvehistoriske Selskab 
Onsdag den 8. januar kl. 1900 på Tycho Brahe Planetarium, 
København: Faroe Airways - og andre minder fra mit flyver
liv. Foredrag af luftkaptajn H.J. Holm Knudsen. 

Flyverkalender 
Grenå Flyveklub udgiver nu 
en flyverkalender for 1997. 
Den vil være udstyret med 
nogle fine fotografier af fly, og 
de forskellige arrangementer 
for flyve interesserede i 1997 
vil være påført kalenderen. På 
bagsiden vil der desuden væ
re forskellige nyttige oplysnin
ger som frekvenser, meteoro
logiske koder, trafikregler m.v. 

Vi har selv følt et behov for 
en sådan kalender, og vi håber 
derfor der bliver interesse for 
at købe den til klubberne. 

Prisen er 30 kr. plus porto, 
5 kr. Køber en klub over 20, 
er stykprisen 25 kr., og ved 
over 30 er den 20 kr. 

Da vi agter at fortsætte 
med udgivelsen fremover, op
fordrer vi til at man i slutningen 

af 1997 giver os så mange da
ta som muligt for 1998, for ka
lenderen bliver naturligvis 
bedre, jo flere oplysninger vi 
har inden udgivelsen. 

Kalenderen er selvfølgelig 
også beregnet til, at man ude 
i de enkelte klubber kan påfø
re de lokale arrangementer, 
så man har en virkelig god 
oversigt over hvad der foregår 
i vores loftrum. 

Erling Christensen 
Kudvig Holbergs Vej 22 
8500 Grenå 
Tlf. 86 32 32 01 

Jes Franzen 
Hallendrupvej 17 
8560 Kolind 
Tlf. 86 36 34 52 
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Organisationsnyt , ·•-=-
KALENDER 
Svæveflyvning 

1997: 
22/1 HB-møde nr. 5 
28/1 FU-møde nr. 4 
22/2 Repræsentantskabsmøde, Århus 
13-15/3 IGC-møde, Bruxelles 
23-31/3 Nationalholdstræning, St. Auban 
25-27/4 Nationalholdstræning, Arnborg 
3-7/5 Nationalholdstræning, Arnborg 
10-18/5 lnt'I Gliding Competition, Hockenheim, Tyskland 
8-18/5 DM, Arnborg 
24/5-1 /6 Førsteinstruktør Fl-1 (9711 ), Arnborg 
8-13/6 Kunstflyvningskursus, Arnborg 
22/6-13/7 VM 1997 incl. træning, St. Auban 
21-28/6 Hjælpeinstruktørkursus Hl-1 (9701 ), Arnborg 
14-24/7 Arnborg Åben og juniorkonkurrence, Arnborg 
28/7-2/8 Talentkursus, Arnborg 
8-22/8 Junior EM 1997, Musbach Tyskland 
9-17/8 Førsteinstruktørkursus Fl-2 (9712), Arnborg 
23-24/8 Nationalholdstræning, Arnborg 
1-21 /9 World Air Games incl. træning, Tyrkiet 
6-13/9 Hjælpeinstruktørkursus Hl-2 (9702), Arnborg 
18-19/1 O Nationalholdstræning, Arnborg 

Motorflyvning 

6/4 DMU Repræsentantskabsmøde, Odense Lufthavn 
31 /5 DM i præcisionsflyvning 

Nyt fra svæveflyveklubberne 

Herning Svæveflyveklub har i 
1996, trods det omskiftelige 
vejr, fløjet lidt mere end bud
getteret, nemlig 3.031 starter 
og 1.128 timer på klubflyene. 
De privatejede fly fløj 257 star
ter og 403 timer. 

Klubbens Duo Discus har 
levet helt op til forventninger
ne. Duo'en er utroligt efter
tragtet af alle medlemmerne 
og har i år hjemført tre dan
marksrekorder til Herning: 

Agnes Jensen og Birgitte 
Ørskov: National/lokal rekord 
på 100 km trekant med en 
hastighed på 106,03 km/t. 

Poul R. Kristensen og 
Dan M. Andersen: Lokal re
kord på 200 km trekant med 
97,4 km/t. 

Ole Stamp og Henrik Lau
ridsen: Lokal rekord på 300 
km ud-hjem flyvning med 
99,19 km/t. 

I den midtjyske distrikts
konkurrence vandt Jens B. 

Mortensen klasse 2 (for ikke
DM piloter) i Discus (PM). 

Afflyvningsfesten havde 
deltagelse af 92 personer, 
hvilket bortset fra sidste års ju
bilæumsfest er rekord. Der 
var god mad, underholdning, 
musik, dans og uddeling af 
klubpokaler: 

Bedste 5-timers forsøg: Jan 
Nielsen med 4 timer 18 min. 

Firkantpokalen: Jens Chr. 
Laursen 

Varighedspokalen: Flem
ming LI.Andersen med 5 timer 
52 min. 

Bedste trekantflyvning: 
Dan Møller Andersen. 305 km 
med 85,2 km/t. 

Bedste 100 km trekant: 
Knud Møller Andersen med 
123,3 km/t. 

Bedste 200 km trekant: 
Knud Møller Andersen med 
105,5 km/t. 

Klubmesterskabet: Knud 
Møller Andersen 

Nytårstilbud fra KDA-Shoppen 
KDA Service, Lufthavnsvej 28, 4000 R~skilde Tlf. 46 19 08 11, Fax 46 19 13 16 

Aircraft Technical Dictionary 
(flyveudtryk på engelsk) ........ . .......... 130,00 

Advance Composit, Jeppesen ... . .. ... ..... . 200,00 

Luftfartstekniske ordbog, dansk/engelsk ..... . 195,00 

Aircraft systems for pilots, Jeppesen NYHED . . 225,00 

Tillæg til Svæveflyvehåndbogen NYHED . .. .. .40,00 

Meteorologi for Motorflyvere, Finn Brinch . ... 200,00 

AVOCET Vertech Pilotur SÆRTILBUD ..... 1.000,00 

Armbåndsur med flyinstrumentmotiv, vandtæt .. 385,00 

SEIKO Pilotur med stopur NYHED . ..... .. 2.250,00 

Rejsevækkeur m. flyinstrumentmotiv . ... .. ... 198,00 

Vægur 6" m. flyinstrumentmotiv . ........... 248,00 

Pilottaske fra Jeppesen, 
læder & dobbelthank NYHED .. . .... . . . . . . 1.245,00 

ASA Cx-1 flyvecomputer . . .. . . ... .... . .... 700,00 

Pilotjakke mørkeblå ...................... 545,00 

Pilotjakke, Oliven MA-2, vandtæt . . . ....... .495,00 

Pilotjakke, Sort m. aftagelig pelskrave, vandtæt .520,00 

T-shirt m. KDA's logo ....... . . ... . ... . . ... 75,00 
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Tidsskriftskassette til FLYV .... . . . ....... . .. 30,00 

Flysimulator, MS 5.1 på CD-ROM .......... .445,00 

Røgmaske, engangs .... .. . .. . .. . . . ... . ... 100,00 

Solbriller, Randolph Aviator . .. . . .. . ... . ... 595,00 

Bordskånere med KDA's logo, 4 stk ..... .. ... 90,00 

Krus med KDA's logo . .. .. ......... . . . .... 55,00 

Jeppesen Videoserie, mere end 30 forskellige, 
pr. stk. fra . .............. . .... . ........ 260,00 

Sparebøsse i keramik ........ . . . . ... . . .... 265,00 

VFR-flyveplanlægningsprogram f. Windows .. .495,00 

Time-zone calculator fra Jeppesen .. . . ... ... . . 50,00 

Cockpittet - Pilotens arbejdsplads, af Munksø .. 265,00 

Human Factor Jeppesen ..... . ...... . .... .. 375,00 

Flyvedragt m. masser af lommer, grå eller oliven855,00 

Puslespil "After the mission" 1000 brikker .... 200,00 
NYT NYT NYT 
~ere ~nd 100 forskellige ~_....~ 
videofilm på lager, ~--= - ..., 
Ring for yderligere -
information, prislister m.m. 
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SLÆBEPILOTER TIL ARNBORG I 1997 
Svæveflyvecenter Arnborg søger slæbepiloter til 1997. 
Vi har behov for to piloter i perioden 15. marts til 15. september 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. (I 
1996 samlet ca. 3001.) Har du også en baggrund som svæveflyver, er dette 
absolut en fordel. 
Du skal ud over Hyvning være villig til at påtage dig forefaldende arbejds
opgaver i forbindelse med centrets drift, herunder kontorarbejde og vedli
geholdelse af materiel m.v. 
Erdu interesseret, kan du høre nærmere på telefon 9714 9155, Helge Hald 
eller Edvin Thomsen, men ellers vil vi gerne have en skriftlig henvendelse 
med angivelse af personlige data SENEST 1. februar 1997. 

• CMNSK SVÆVEFLYVER UNKJN 
0 '°'li Svæveflyvecenter Arnborg, 

ffi ~ Fasterholtvej 10, 7400Arnborg. 
it.. • • o Tlf. +45 9714 9155, Fax +45 9714 9108 

0 < e-mail: dsvu@post5.td.dk 

Hangarpladser til leje 
Udendørs hangarpladser beliggen
de ved Hangar B4 og A4 udlejes. 
Pladserne er de bedste udendørs 
pladser, der lindes på EKRK. 
Henv. tlf. 4291 8888 lok. 2000, 

Jorgen Andersen 

PIPER SENECA PA 34 
200T - II -76.4251TT-1103/759-S 
FR M W. Props 2/11-94 - new boots 
- fresh annual - new landinggear -
GARMIN GPS. Lang range fuel - no 
damage - always hangared - needs 
nothing. 
Pris kr. 650.000,-
Tlf. 6618 4120, privat 6618 8540 

Transportvogn 
og radio til svævefly købes. 

Vognen skal være i god stand 
og kunne anvendes til en 

Ventus (16,6) 
Henv. Ole Fjord 

Tlf. 8685 1146 el. 4086 8927 

Raylll 

Mekaniker til Performancefly 
Senøs og erfaren (Lycoming-) mekaniker 
søges. Fly stationeret i værkstedshangar 
på EKRK. Afregning i flyvetimer. 

Henv. billet mrk. »mekaniker" 
til FL YV's annonceafd. 
v/Jakob Tornvig 
Solfang 12, 7160Tørring 

Til salg OY-XTB 
Part (1 /3) i Ventus C fra 1992 til 
salg. Mulighed for opsplitning i 
flere andele. Flyet er stationeret 
på Arnborg. 
Henv. 
Poul Olesen 2040 8858 el. 
JensBach 98920874 

Flot Cessna F-172 M sælges 
Årg. 1973, TT 2600 timer, 

motor 400 timer, 
nymalet 1994. 

Tlf. 8625 1811 

es A/S 

li 
li zæ z I RD EQUIPMENT 
ICI Skowej 40 . 4622 Havdrup 

11!1 46e1ax8
6 6909 

~l,f , 811? 
Tw1n? 

Instruktør? 
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. 

TI©lfi@ ~U 
Air- a Tralnlnø Center Wnt 

Karup Lufthavn . TIi. 97 10 12 66 

Sælges 
2 stk. Jeppesen 

Manualer NOR 04. 

Tlf. 2988 4348 

Spareparts 
Business Fli 
er autoriseret 
og reservedel 
Vi tilbyder vo 
både når det " 

Aircraft Service Center 
for Skandinavien og Ukraine. 
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Business 

til alle ejere/operatører af Beech-fly, 
ligeholdelse og reservedele. ______________ , _ _,,_ 

JAA authorization no. SLV Ol 4 

Sindal Airport - D8.~! 9t~Y}~I -Tel. +45 98 93 62 22 - Fax +45 98 93 64 93 
.~,;,·....-.s;•®••,•~:-.:,.,•.~:;,., ,-;-.:-. . • . . •,• 

TRAFIKFLYVER 
UDDANNELSE 

FLY OG HELIKOPTER 
I USA 

elicopler 
dvenlures 

Ine. 

Helicopt entures Ine 
(HAi) er verdens største heli
kopterskole og holder til uden
for San Francisco i Californien. 

HAi var den første helikopter
skole som fik J- 1 Visa status. 
P.g.a. nye og meget strenge 
regler for tildeling af J-1 Visa er 
det kun de mest anerkendte og 
økonomisk trygge skoler som nu 
kan blive godkendt. 

Vi har et meget højt antal skan
dinaviske elever og selvfølgelig 
et meget stort og godt skandina
visk miljø. Ca 80% af skolens 
elever kommer fra Europa. 

Skolen har meget fordelagtige 
skoleoplæg og priser. Vores 
elever har altid haft top mulig
heder for "Practical Experience" 
i USA efter uddannelsen. 

l/l/emett:http://www.heli.c0111 

VERDENS LEDENDE 
HELIKOPTERSKOLE 

Ca1Mi1 
- AVIATION ACADEJIIY = 

Comair Aviation Academy 
er en af USA's største og 
ledende flyveskoler og holder til 
i Orlando-området i Florida. 

Skolen ejes og drives af 
flyveselskabet Comair Airlines, 
en "Delta Connection", hvilket 
medfører at alle trafikflyvere 's 
uddannelse er mest mulig 
"airline" orienter!. 

Comair tilbyder uddannelse fra 
0 - ATP certifikat. Ved gensidig 
enighed vil eleverne få 
mulighed for at opnå "Practical 
Experience" som betalte 
instruktører ved skolen. Skolen 
har fordelagtige programmer og 
rimelige priser. 

Instruktører ved skolen rejser 
gratis på alle Comair Airlines 
ruter i USA, samt til 
Bahamas og dele af Canada. 

Skolen har både J-1 og M- 1 
Visa. 

/ntemett: 
http://www.co111airacade111y.co111 

Få flere informationer om 
HAi og Comair kontakt: 

Tom Seglend, 
Skytebaneveien 7 A 

4300 Sandnes, Norge 
Tlf & Fax: + 47 - 51 62 08 96 
E-mail: seglend@online.no 
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Beecb Beechcraft Beecb 
Hawker Scandinavia A/S Hawker 
Bonanza - Baron - King Air- Super King Air- Beechjet-1900D Al~lner- Hawker 800- Hawker 1000 

1983 Hawker 800A SIN 258002, TT 4980, (MSP), Dual Collins EFIS -85-2, APS-SO A/P, 
Dual GNS-1000 FMS, 628T-3 HF, WXR-300, Selcal, CVR, APU, 8 Pax lnt 

1984 Hawker 800, SIN 258024, TT 3875, MSP, Collins, Dual GNS 1000, HF, 8 pax 

1991 Beechfet 400A, SIN RK-28, TT 800, 2-Tube EFIS, Collins FMS-850, GNS-500A, 
TWR-850 Doppler Radar, TR's, Freon Ground Air, CVR, 8 Pax 

1991 King Air B200, SIN BB-1395, TT 840, Collins proline li, Trimble TNL-3100 GPS, 
Flltelone VI, 2 Alt Fold-Up seats, Brake De-lce, 76 Cu. FL Ox. 

1994 Baron 58, SIN TH-1726, TT 175, King Sllver Crown, KN5-81, KFC-200 AP/FD, 
Yaw Damp, RD5-81 Colour Radar, De-tce, Air Cond., No Warranty 

Kontakt Martin G/amann for fulde specifikationer! 

Solhøjgaardsvej 10 
Københavns Lufthavn Roskilde 
4000 Roskilde 

Telefon: 46 19 10 33 
Telefax: 46 19 03 21 

Beechcraft Scandinavia A/S er eneforhandler for Raytheon Aircraft Cornpany i Skandinavien 

Værkstedshangar til salg/leje 
Med kontorfaciliteter i stue og 1. sal beliggende på 

Solhøjgårdsvej 2 i Roskilde lufthavn. Ledig pr. 1/1-97. 

Kontakt tlf. 6482 1880 kl. 8-12 

Sælges OY-XTA 
Nimbus 3T, 25,5 m, incl. 

anhænger, instrumenter m.m. 

Henv. Mogens Bringø 
Lillevang 15, 3460 Birkerød 

Sælges 
Cessna F150G, 1967, TT 

3877, Motor 620 I. PA28-180, 
1969, TT 5894, Motor 1660 I. 

Torben Rasmussen 
6614 1097 I 4053 7131 

John Barbas 
Captain, Flight Tralner 

USAir 

Chris Harris 
t1rstOfficer 

Evtrgret11 lnltrnational 

Durry Roche 
Pilot 

Petrolium llelicoplers Ine. 

They Asked Us to Make 
Them Professional Pilots. 

We Did. 

For over 30 years, Sierrn Academy of Aeronautic · has trnined 
thousands of men and women from around the world for 

rewarding careers in aviation. 

Ourproven trnining curriculum and experienced staff combined with 
excellent Califomia weather, ideal terrain, and complcx airspace, pre
pa re our students to succeed in thc highl y co mpetitive pro
fessional pilot markctplacc. 

Ask us to make yQY a professional pilot. We will. 

SIERRA ACADEMV OF AERONAUTICS 
Oakland International Airport 

Oakland, California 94614. USA 
Tel: 510.568.6100 • Fax: 510.568.6116 

Web: www.sierraacademy.com 
Email: info@sierrnacadcmy.com 

In Scandinavia contact: Jorgen Andersen +45.4879-4525 
Aircraft Technician & Dispatcher Training Pragrams a/so availab/e. 

~ Cessna Single Engine 
Så kom de! Efter et massivt krav fra flyverdenen har CESSNA genoptaget 

produktionen af C172, C182 og C206. Udseendet og flyveegenskaberne er de samme; 
men motor, avionic og interiør er selvfølgelig ført op til 90'er standard. 

Hangar 5 Air Service er blevet forhandler af de nye Single Engines og ser frem til at betjene 
vore kunder med køb og vedligehold af Cessna fly. 

Vi får leveret den første nye 172'er i juni måned 1997. 

Autoriseret HANGAR~ 
Cessna servicestation AIR SERVICE 

Autoriseret 
Cessna Caravan 

forhandler 

LUFTHAVNSVEJ 4 • STAUNING LUFTHAVN • 6900 SKJERN• TLF. +45 97 36 92 66 • FAX +45 97 36 92 10 
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Lær at flyve 
HER ER 
FLVVESKOLERNE 

De anvendte bogstaver betyder uddannelse til: 

27~50 BALLERUP 

A:privatflyver-certifikat. B:trafikllyvercertifikat af III klasse. D=trafikfiyver
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:flyvelnstruktøruddannelse. OMSKO• 
LING:typeomskoling 

HOVEDSTADSOMRÅDET 
AIR GATE APS 
luhhavnsvej 44, Roskilde Lufthavn 
4000Roskilde, 111.461914 22 
Bornholms lufthavn, Rønne 

Tåsinge Flyveplads 

Alle certifikater, bannerslæb. 
Sj)eciale: US konverteringer, teori 9 og 10. 
Teori: A/NVHF I IVHF I FLT. Individuel A-teori. 

ALLERØD FL YVESKOLE 
Allerød Flyveplads, 3450 Allerød 
111,48177915, Fax48140148 
E-mail:www.dpp.dk/ekal 

A, I, Omsko!ng, PFT-A, I, Teori A, lntJNat. VHF, FLT, Morse. 

CENTER AIR ApS 
Hangarvej A4, Roskilde lufthavn, 4000 Roskilde 
Ttt. 4619 OB 07, fax46190837 
Odense lufthavn 

A,B,l,Twin, Instruktør. Kunslflyvning, halehjul, omskoling, PFT
A,B,I, Twin, NatJlnt.-VHF, FLT, morse, Teori: A, BIi og D. 
(konsessionshaver Bil og D: Center Air Ground School) 

COPENHAGEN AIRT AXI A/S 
Københavns lufthavn Roskilde 
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+I, D, NATIINT-VHF, FLT-bevis, 

Lolland Falster Airport, 4970 Rødby 
111. 53 90 62 37, fax 53 90 66 72 
A, omskoling, PFT-A. Teori: A. 

HELIKOPTER-SERVICE A/S 
Lutthavnsvej 32, 4000 Roskilde, ttt. 46 19 15 11 

A. B, AB-lnibo, instruktør, Nat-VFR, omskoling 
jethelikopter, PFT • A,B 

HELIFLIGHT EAST 
Luhhavnsvej 50 Roskilde lufthavn 
4000 Roskilde, tlf. 46 19 00 11 

A og B skoling på helikopter, nat-VFR samt PFT på helikopter, 
omskoling til jethe!kopter incl. jet fundamentalt, simuleret I-træning 
som integreret del af I-program på helikopter. 

IKAROS FLY ApS 
Hangarvej A 12, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf 46191010, fax 46 19 05 15 
Teori: A, Bl I + D gennem Skolen for Civil Pilotudd. (CPU) 
Skole/PFT: A. B, I, D, twin, turboprop, instruktør, nat-VFR, 
omskoling, simulator, bannerslæb. Speciale: LIS-konverteringer. 
Kommunikation: Natllnt. VHF og morse. FLT gennem Skolen for 
Civil Pilotudd, 

JET AIR FLIGHT ACADEMY 
Lufthavnsvej 50, 4000 Roskilde 
111. 46 1915 55, fax 461916 50 
Praktik: A, B, I, D, Twin, lnslruktør, Turboprop samt PFT 
Teori: A, NI, Bil, D 
Kommunikation: Nat. VHF, lnt. VHF, FLT, Morse 

RINGSTED FL YVESKOLE 
Ringsted Flyveplads 
Haslevvej 58, 4100 Ringsted 
111. 40 461510 
A-skoling, omskoling, kunslflyvning, A-PFT, halehjul- og 
spinkursus 

SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
Roskilde lufthavn, 4000 Roskilde 
Ttt.46191630, fax46191315 
Teori: A/1, BIi, D. (koncessionshaver Bil og D:CAT) 
Desuden kurser i High level Meteorology, Jet Engine 
Fundamentals, Konverteringskurser I forb.m. udenlandske 
certifikater, Flyvetelefonistbevis kurser, BL 9 og 1 O teori. Human 
factors and ijmitations, PFT-kurser samt alle former for 
fagkurser. Undervisning primært klasseundervisning. Enkelt 
hold og specialkurser oprettes etter behov. 

LUFTIFARTSSKOLEN (SLU) 
l uhhavnsvej 60, Roskilde lufthavn 
4000 Roskilde 
111. 32 82 BO BO, fax 32 82 BO 95 
Ellehammers Allå, 2. sal 
7190 Billund, tlf. 75 33 23 88 
Teori: BIi, D, FLT, flyveklarerer, flyveinstruktør- og 
konverterings-kurser Andre luhfartsuddannelsertilbydes etter 
attale ATS·, AFIS- og radarkurser m.v. 
Terminer og betingelser som angivet i skolens undervisnings
program, 

FYN 
BEL AIR 
Odense Lufthavn 34, 5270 Odense N, tlf. 64 89 16 12 
Mobil 40 25 78 12 
SkdeHyvning til A, B og I samt omskoling og PFT. 
Teori lil A saml NAT/INT-VHF og FLT. 

CENTER AIR 
Odense lufthavn, Rosengården, 5270 Odense N, 
111. 65 95 44 44 
A-skol1ng, A, PFT, 1-motors omskoling 

JYLLAND 
ATBApS 
Kærvej 98, 6400 Sønderborg 
111. 74 42 OB 78, fax 74 42 15 78 

A. B, I, Twin, omskoling, PFT, Turboprop, 
US konverteringer. Aktiv joblræning for nyuddannede B-piloter. 

BILLUND AIR CENTER A/S 
Box 6, lutthavnsvej 43, 7190 B"llund, 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 hl bannerslæb/flyslæb 
Basic Aerobatic, Speciale: Uddannelse til søfly 

KARLOGAIA 
Sønderborg lufthavn 
6400 Sønderborg 
Th. 74 42 22 85, fax 74 42 90 85 

BIT.und, tlf. 75 35 41 85 
Esbjerg lufthavn, tlf. 75 16 05 85 
Tønder Flyveplads, ttt. 74 72 26 55 

A, B, I, Twin, Instruktør, Teori A, PFT og 
typeuddannelser, lntJNat., VHF, Fl T, Morse, Konverteringer 

A/S HELIFLIGHT DENMARK 
luhhavnsvej 35, Billund Lufthavn 
7190 Bmund, tlf. 75 33 89 11 
A og B skoling på helikopter, Nat-VFR samt PFT på helikopter, 
omskollng til jethelikopler incl. jet fundamentalt, simuleret 
I-træning som Integreret del af I-program på helikopter 

NORTIH FL YING A/S 
Aalborg afd.: Aalborg Lufthavn, 
9400 Nr. Sundby, 111. 9817 38 11 
Århus afd.: Århus lufthavn, 
8560 Kolind. Th. 86 36 34 44 

A, B, I, Twin, PFT, nat-PFT, teori A, instruktør 
Turbo Prop Skoling 

SYGOSAIR 
Vamdrup Flyveplads, 6580 Vamdrup. 
111. 75 58 34 02 

Skoling til A samt PFT ti A, omskoling alle enmotorede. 
Teori: A, Nat.llnl. VHF 

TRAINING CENTER WEST 
Karup Lufthavn. 7470 Karup, 111. 97 10 12 66 
Staunlng Lufthavn, 6900 Skjern, tlf. 97 36 92 06 
Skive Lufthavn 
Viborg Flyveplads 
Herning Flyveplads 
Århus Lufthavn 
Vamdrup Flyveplads 

A, B, I, PFTtil alle cert, Twin, instruktor, Teori: A, B+I, D, 
lntJNat. • VHF, FLT bevis+ teknisk og praktisk 
undervisning på flere turbo og jet lyper. 
(konssessionshaver Bil og D; FTS) 
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John Barha.'i 
Cuptaln, Flight Trulner 

USAir 

Chris Harris 
t'lrst Officer 

E1·trgru11 lnltr11a1fonal 

Barry Roche 
Pilol 

PtlroUum 1/tlicopttrs file. 

They Asked Us to Make 
Them Professional Pilots. 

We Did. 
For over 30 ycars, Sierra Academy of Aeronautics ha; trained 

thousands of men and women from around the world for 
rewardmg careers in avmtion. 

Ourproven training curriculum and expenenccd staff combmcd with 
excellent Califomia weather, ideal terrnin, and complcx airspacc, pre
pMe our students to succeed 1n thc h1ghl y co mpetit ive p ro 
fcs,ional pilot markctplacc. 

Ask us to make YQ!! a professional pilot. We will. 

SIERRA ACADEMY OF ÅERONAUTICS 
Oakland International Airport 

Oakland, Caltfomia 94614. USA 
Tcl: 51 0 .568 .61 00 • Fax: 510.568.6116 

Web: www.sierraacademy.com 
Email: info@sierraacadcmy.com 

In Scandinavia contact: Jorgen Andersen +45.4879.4525 

Aircraft Technician & Dispatcher Training Programs a/so availab/e. 

Preliminary Performance & Speclfications 
Range 825 J'iM 
Cruise Speed at 75% Power at 8.000 ft 140 K-TS 
Cruise Speed Maximum S.L. 6 KTS 
Service Ceiling 4 FT 
Rate-of-Climb S.L. 65 fil:'M 
Takeoff Distance (Ground Roll) 805 FT 
Max1mum Ramp We1ght 3,110 LBS 
Fuel Capacity (Usable ) 88 US GAL 
l l<,eful Load L,360 LBS 
Hon.epower at 2,400 RPM 230 HP 
Engme Textron Lycoming - 40 AB I AS 
Propeller McCauley, 2-Bladed Constant Speed 

F...i111111 • Autoriseret Cessna 
i....:•=-=I= forhandler og servicecenter s 

GARMIN SUCCES FORTSÆTTER 11997 MED 

GPSMAP 195 
Allerede i sommer blev vi lovet den europæiske 

software til GPSMAP-195 klar til januar 97, 
og med samme præcision, som du forventer fra 

GARM/N og deres distributør - kan vi fra det nye år levere 
denne spændende GPS-ny 

og si til 
Avia Radio's 
INTRODUK
TIONSPRIS! 

Som sædvanligt - købes også GARMIN'S produkter hos 
fagfolk, der sørger for alle tilladelser og naturligvis 
yder teknisk support - også efter du har handlet! 

En anden GARMIN nyhed GPSCOM-190 (kombineret 
GPSNHF) er endnu Us!s.e godkendt af telestyrelsen. 

Ring for yderligere information! 

Check altid pris med Avia før du handler ! 

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

Tlf. 32 45 08 00 • Fax 32 45 73 75 

Cessna er tilbage med to nye modeller i det 
velkendte design, men med mange nye spændende features. 

Ru1g efte inf ormatio11skatalog og forhør 11ænnere ! 

Preliminary Per 
Range 
Cruise Speed at 75 Power at 8,000 ft. 
Cruise Speed Maxi um S.L. 

fl ONM 
IW KTS 
123 KTS 

Service Ceiling 13.500 FT 
R~e-of-Climb S.L 

akeoff Distance Ground Roll) 
Maximum Ramp We1ght 

750FPM 
940FT 

2.457 LBS 
5:1 l S GAL 

49 LBS 
160HP 

Textron L}commg 10-360L2A 

Fuel Capacicy (Usable) 

.--....-T""'Oflf:jr~lld'tl1~r at 2,400 RPM 

McCaulc}. 2-Bladed F1xed P11ch 

SUN-AIR of Scandinavia A/S ~~ 
Lufthavnsvej 33, 7190 Billund F...i111111 

Telefon +45 7650 0100. Fax +45 7533 8618 • 
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Artikler 

7 Flykalenderen 1997 

8 Texas gule rose 

9 Hvem fløj Asger Jorns urne til Gotland? 

10 Eurofighter 2000 

14 For 50 år siden 

16 Junior-NM i svæveflyvning 

20 Det sker i Københavns Lufthavn Kastrup 

22 Mooney M-20R Ovation 

26 Ingen plads til tilfældigheder 

28 Brug og vedligeholdelse af faldskærme 

30 Boeing 737 

Forsiden: 
Romeo-Zulu foran Alfa-India på vej ind 
over Fornæs i forbindelse med luft-til-luft 
optagelser til Flykalenderen 1997. 
Foto: Ole Steen Hansen. 

Herover: 
Scandinavian Air Show's Ag-Gat, 
fotograferet af Pierre Hollånder. 
Se også side 8. 

3 



Kort 
sagt 

Premiair 
og FLS 
Premiair A/S, Skandinaviens 
største charterselskab, har 
skrevet langtidskontrakt med 
FLS Aerospace om vinter
vedligeholdelse af fire Mc
Donnell Douglas DC-10. 

Kontrakten, der løber til og 
med år 2000, er en fortsæt
telse af det samarbejde, der 
blev indledt i vinteren 1995 
med vedligeholdelse af de fire 
fly på FLS Aerospace's afde
ling i Manchester. Den er nylig 
blevet udbygget og kan nu 
tage tre DC-1 O på en gang. 

Præcise 
Maersk Air 
Amsterdams lufthavn har ud
peget Maersk Air som The 
Most Punctual European Air
line 1996, og ved en ceremoni 
den 7. januar modtog selska
bet en pokal som bevis på den 
opnåede førsteplads i konkur
rence med 82 andre europæi
ske selskaber. 

Maersk Air har ca. 2.000 
landinger årligt i Amsterdam. 
Datterselskabet Estonian Air, 
der har en rute Tallinn-Amster
dam, opnåede en fjerdeplads 
i præcisionskonkurrencen. 

Firesædet 
Katana 
Den østrigske flyfabrik Dia
mond Aircraft arbejder på en 
firesædet udgave af det tosæ
dede privat- og skolefly DV20 
Katana. 

Det nye fly, der betegnes 
DV40, skal flyve en gang midt 
på året, men inden da vil pro
totypen blive præsenteret på 
Aero '97 udstillingen i Fried
richshafen (23. - 27. april). 

DV40 typegodkendes efter 
JAR23, svarende til FAR23. 
Serieproduktionen påbegyn
des i slutningen af 1998. 
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Grupperejsen 
til Sun 'n Fun 
Fik du ikke meldt dig til den 
grupperejse til Sun 'n Fun i 
Florida, som Air Alpha arran
gerer i dagene 4.-14. april, så 
kan det nås endnu - tilmel
dingsfristen er forlænget til 
den 4. februar. 

Sun 'n Fun er verdens næst
største airshow, og turen in
kluderer også besøg på Piper 
fabrikken og på Fantasy of 
Flight museet og på Kennedy 
Space Center samt et par 
afslappende dage i Key West. 

Pris i delt dobbeltværelse 
8.995 kr., enkeltværelse 11 .750 
kr. 

Ring straks til Air Alpha, tlf. 
65 954 954, hvis du vil med. 

Concorde til 
Grønland 
Greenland lncoming har if. In
side SAS indgået aftale med 
det engelske rejsebureau 
Flights of Fantacy om at arran
gere et antal ture i 1997-98 for 
turister med Concorde til Kan
gerlussuaq (Søndre Strøm
fjord) . 

Gripen serie 2 
Den 13. december afleverede 
Saab det sidste fly af den 
første delserie på 30 Gripen, 
og mindre en uge senere, den 
19. december, fulgte det 
første fly af delserie 2, der er 
på 96 ensædede og 14 tosæ
dede fly. 

Flyene i serie 2 har et an
de ri edes farveskema og er 
desuden udstyret med opgra
derede versioner af den elek
troniske software og har ny au
topilot. De to præsentations
dataskærme er blevet til en, 
PP12, der har større udvik
lingspotentiale og lavere vægt 
og er billigere at fremstille . 
Desuden er de forberedt til et 
nyt kommunikationssytem, 
TARAS, der skal indføres 
omkring år 2000. 

Den 13.december beslut
tede den svenske rigsdag, at 
Flygvapnet skal have 13 eska
driller, hvoraf 12 med Gripen. 
Flyene fra delserie 1 og 2 ræk
ker dog kun til otte af disse es
kadriller, men Rigsdagens be
slutning indebærer anskaffel
se af en tredje serie, der påreg
nes fremstillet mellem 2003 og 
2006. 

Billund
Manchester 
Den 20. januar åbnede Sun 
Air/British Airways Express en 
rute med to daglige dobbelt
ture med Jetstream 41 mellem 
Billund og Manchester. 

Herfra er der gode forbin
delser videre ud i verden med 
British Airways og til destina
tioner i United Kingdom. 

Toyota 
flymotor 
Den japanske bilfabrik Toyota 
har i samarbejde med Ha
milton Standard i USA udviklet 
en flymotor, betegnet FV2400-
2TC. Det er en turboladet V-8 
på 360 hk, baseret på Toyotas 
Lexus bilmotor, men forsynet 
med Hamilton Standard ful/ 
authority digital motorkontrol. 

FV2400-2TC blev typegod
kendt af FAA allerede i febru 
ar i fjor, men det har trukket ud 
med produktionscertifikatet, 
idet to lande er imvolveret. 

Selve motoren fremstilles i 
Japan. Den sendes derefter ti l 
USA for installation af motor
kontrolenhed, afprøvning og 
levering til kunden. Der er end
nu ikke oplyst noget om i hvilke 
flytyper den nye motor skal 
anvendes. 

SAS i Billund 
Mandag den 6. januar åbnede 
SAS sin rute Billund-Frankfurt 
med Douglas DC-9-21. 

Morgenflyet er fremme i 
Frankfurt allerede kl. 0845, så 
de rejsende kan nå en række 
forbindelser videre ud i ver
den. Det afgår igen kl. 0925 
og er i Billund kl. 1045, hvor
efter det kl. 1430 flyver videre 
til Oslo med ankomst kl. 1530. 
En time senere returnerer det 

til Billund med ankomst kl 
1730, og kl. 1810 sætter det 
igen kurs mod Frankfurt med 
ankomst kl. 1930. Efter en 
quick turn-round på 40 minut
ter flyver det tilbage til Billund, 
hvor det ankommer kl. 2130. 

Premiair er ved at udskifte sin Airbus A320 flåde med fly af samme type, men med anden motor, 
højre startvægt og - som det ses - andet farveskema. 
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Stor fremgang 
i Billund 
Selv om HEC, alias H.E. Chri
stensen, fratrådte som luft
havnschef i Billund med ud
gangen af 1996, gik han alli
gevel på arbejde Nytårsdag 
for - traditionen tro - at over
våge, at trafikresultaterne for 
det forgangne år blev opgjort 
og sendt til pressen. 

Og HEC's sidste år blev et 
godt år for Billund. Ganske vist 
gik antallet af starter og lan
dinger lidt tilbage (dog kun 
1, 1 %), men det var især den 
lokale trafik, dvs skole- og 
rundflyyvning, det gik tilbage. 

Der var flere operationer 
med de store fly, så passa
gertallet voksede med 17, 1 % 
til knap og nap to millioner. 
Dem når HEC's efterfølger Jør
gen Krab Jørgensen nok i sit 
første år!. 

HEC kan dog glæde sig 
over, at der i hans sidste re
geringsår var mere end en mil
lion charterejsende, der be
nyttede Billund . 

Også lufttragten havde en 
flot stigning 12, 1 %. Det var 
især den ankommende, der 
voksede. Den afgående steg 
kun 3,7%, det til trods for at der 
er fløjet ganske betragtelige 
mængder dagligvarer fra Bil
lund til Grønland. 

Årsstistikken viser også, at 
byen Billund er andet end 
Lego. Også lufthavnen er en 
stor arbejdsplads med 638 
ansatte ved årets slutning -
det er 130 flere end ved årets 
begyndelse. 

Cimber til 
Newcastle 
Cimber Air starter den 1. april 
beflyvning af ruten Køben
havn-Newcaste med tre dag
lige rundture med den nye 
ATR42-500 til 50 passagerer. 
Flyvetiden bliver ca. to timer. 

Ruten beflyves indtil ud
gangen af marts af SAS, som 
i en nedskæringsrunde før Jul 
besluttede at indstille den. 

De forventede afgangsti
der er fra Newcastle kl . 0615, 
1115 og 1700, fra København 
kl. 0900, 1520 og 2030. 
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Gulfstream 
erstatning 
I Flyvevåbnet overvejer man 
på kraft, hvad man skal gøre 
efter at have mistet den ene 
af de tre Gulfstream Ill. 

En oplagt mulighed er at 
købe en brugt (Gulfstream III 
bygges ikke længere) , men 
det overvejes også at sælge 
de to tilbageværende og i 
stedet købe tre Gulfstream V. 
Denne udgave har nemlig be
tydelig større rækkevidde, så 
stor, at man efter forlydende 
vil kunne dække inspektions
opgaverne i de grønlandske 
farvande fra Værløse og altså 
ikke behøver have fly statio
neret i Grønland. 

Som en midlertidig løsning 
har man lejet en civi l Gulf
stream 111 af det amerikanske 
firma Air Flite for et år, men 
med mulighed for forlængelse 
endnu et år. 

Flyet, der er et regulært VIP
fly uden det specielle avionics
udstyr som Flyvevåbnets Gulf
stream er forsynet med, har 
den civile indregistrering 
N80AG og kom til Værløse 
den 21 . december. Da bygge
nummeret er 401, skulle det 
strengt taget have det danske 
nummer F-401, men da cifre
ne 401 allerede er optaget (af 
en T-17), får den nummeret F-
400. 

Billund i tal 

Ryan replika 
I år er det 70 år siden Charles 
Lindbergh fløj over Atlanterha
vet, og det markerer Scandi
navian Air Show ved at byg
ge en replika -flyvende, natur
ligvis - af hans fly, Ryan NYP, 
bedre kendt som SPIRIT OF 
Sf. LOUIS. Den skal flyve til 
sommer og vil blive præsen
teret for publikum fra og med 
august. 

Ifølge Pierre Hollånder bli
ver der tale om en næsten 
100% korrekt kopi, bl.a. bliver 
instrumentbrædtet helt iden
tisk med det, Lindbergh råde
de over på sin flyvning New 
York - Paris i 1927. 

Årsagen ti l at man bygger 
en replika af dette fly er nok, 
at Charles Lindbergh var af 
svensk afstamning - hans 
farfar var født i Sverige. 

F-16 gået tabt 
Den 11. december, umiddel
bart efter at Lockheed F-16B 
nr. ET-205 fra ESK 730 var 
startet fra den engelske flyve
base Marham, udbrød der 
brand i den ene vinge, hvorfor 
de to piloter skød sig ud. Det 
var kaptajn M. Aarestrup Friis 
og premierløjtnant M. Lyngsø 
Andersen. 

Havariet indtraf ni år og en 
dag efter at Flyvevåbnet sidst 
mistede en F-16. 

1996 

Starter og landInger 64.396 

1995 

65.087 
18.108 
6.375 

13.922 
26.682 

Rutetrafik ........................... 21 .847 
Chartertafik . . .... .. ..... ..... .. ... 7 .307 
Anden trafik ............ ........... 13.038 
Lokal trafik ......................... 22.204 

Passagerer 1.842.481 
Rutetrafik, indland ........... 294.007 
Rutetrafik, udland ............ 491. 733 
Chartertafik .................. 1.010.357 
Anden trafik ................ .. ..... 31.917 
Lokal trafik ................ ......... 14.467 

Luftfragt I tons 
Ankommende ........ .. ... ..... .. 13.327 
Afgående .......................... 20.412 

1.574.023 
283.877 
385.871 
845.878 

36.729 
21.377 

10.396 
13.690 

I øvrigt 

Danish Aerotech afleverede 
den 20. november det sidste 
af 24 Draken modifikation
skits til det østrigske flyvevå
ben (Flyv jan. 1996, s. 12). 

Marineflieger, den tyske flå
des flyvetjeneste, der råder 
over 17 Westland Lynx Mk. 
88, har bestilt syv Mk. 88A. 

Piper, der byggede 17 Se
neca IV i 1996, har lanceret 
Seneca V med nye motorer 
og anden avionik. 

North F/ying har afkortet sin 
rute Ålborg-Billund-Berlin, så 
den nu udgår fra og ender i 
Billund. Årsagen er den nye 
Maersk Air rute Ålborg-Bil
lund. 

Flyvevåbnets ny anskaffede 
F-16A (Flyv december 1996 
s. 4) har ifølge sædvanligvis 
velunderrettede kredse 
USAF-numrene 82-1011, 
83-1069, 83-1070 og 83-
1074. 

Diamond Aircrafthar udvidet 
sin fabrik i Wiener Neustadt 
fra 2.000 til 5.200 m2

• 

SAS Eurobonus ordningen, 
der blev lanceret i 1992, har 
passeret 1 mio. tilsluttede: 
170.000 danskere, 280.000 
nordmæmd, 230.000 sven
skere og 320.000 ikke-skan
dinaver. 

British Airways Express/ 
Sun-Airhar fra 6. januar ind
sat Jetstream 41 på sin rute 
mellem Århus og Køben
havn. 

Skyways, uafhængigt svensk 
luftfartsselskab, overtager 
fra 1.april ruten Dala-Køben
havn fra SAS. Skyways ind
sætter sit største fly, Fokker 
50, på ruten. 

F/ygvapnet holder ikke no
gen .Huvudflygdag" (åbent 
hus) i år, men nøjes med at 
deltage i Saab's 60-års fød
selsdagsfejring i Linkoping 
den 7. september. 
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Danske Flyvejournalisters luftfartspokal år 1996 blev den 
6. december tildelt direktør Jørgen Nielsen, Cimber Air (t.h.). 
Det skete nøjagtig 25 år efter at hans legendariske far, 
afdøde stifter af Cimber Air, Ingolf Nielsen, blev pokalvinder. 
- Til venstre ses Danske Flyvejournalisters formand, Jørn 
Træholt. 

Det sker i 1997 
2-4/2 
27/2 - 2/3 
6-12/4 
23-27/4 
2-4/5 
3-5/5 

13-15/5 
8/6 
12-15/6 
14-15/6 
15/6 
15-22/6 
12-13n 
19-20/7 
3on-5t8 
6-10/8 
10/8 
19-24/8 
7/9 
7/9 
12-14/9 
14/9 
30/9-3/10 
12/10 
16-20/11 

Heli-Expo 97, Anaheim, Calif. 
Fly+ Fun, Augsburg, Tyskland 
Sun 'n Fun, Florida 
Aero'97, Friedrichshafen 
Toronto Aviation and Aircraft Show, Canada 
Flyvedligeholdelsesseminar og -udstilling, Stavan
ger, Norge 
European Business Air Show, Stansted, England 
80 Year Anniversary Air Show, Duxford, England 
KZ rally, Stauning 
Biggin Hill International Air Fair, England 
Åbent hus, FSN Ålborg 
Salon de l'Aeronautique, Paris 
Flying Legends Air Show, Duxford, England 
Royal International Air Tattoo, Fairlord, England 
EAA Fly-In & Convention, Oshkosh, USA 
Airshow Canada '97, Vancouver 
Flyvningens Dag, Roskilde (alternativ 17/8) 
MAKS '97, Zhukovsky lufthavn, Moskva 
Saab 60 års jubilæumsopvisnig, Linkaping, Sverige 
Duxford '97 Air Show, Duxford, England 
Aerosalon '97, Prag, Tjekkiet 
Battle of Britain Open Day, Biggin Hill, England 
Helitech, Redhill, England 
Autumn Air Show, Duxford, England 
Dubai 97 flyudstilling, Dubai 

Tilføjelser modtages gerne! 

JEPPESENS 60 års IFR-erfaring skaber tillid! 
FS'-·2'00' Fl~f sim.ula:i,orr 
Jeppesen FS-200 giver en meget præcis oplevel
se af det rigtige flys opførsel i luften og en næsten 
fotografisk gengivelse af instrumentpanelet. 

FS-200 PC-simulatoren er helt fri for de takkede 
linjer og hakkende bevægelser kendt fra tidligere 
simulatorec 

Takket være ny programmeringsteknik reagerer 
instrumenterne på skærmen på pilotens instrukser 
med en jævn bevægelse og giver en meget 
naturtro gengivelse af rigtige flyinstrumentec 

SVGA- skærmgrafikken i 256 farver gør billedet 
meget livagtigt. Så når du sætter dig ved rattet har 
du overblik over et komplet sæt instrumenter. der 
ligner og virker som rigtige flyinstrumenter. 

FS-200 fas i to udgaver, der begge indeholder fol
gende: 
Programdisketter, Jeppesen NavData Europa 
database, FS-200 instruktionsbog og ovelseshæf
te. Jeppesen Flight Time Videokassette (Jeppe
sen Approach Charts) og Jeppesen planlæg
ningskort 

KDA Service . Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Tlf. 4619 0811. Fax 46191316 

,._.JEPPESEN® 
• • A TIMES MIRROR COMPANY 

Basic udgaven indeholder desuden flyrattet og 
kontrolboksen til rad10-1navigationsudstyr mm. 
Begge til montering pil en bordplade. 

Den avancerede udgave indeholder 
en udvidet udgave af kontrolboksen. 

bl a. med andre motorkontrolhandtag. 

':·S]llr: 
cc·~~rn1· '. ::_:•-:-~J L._:_~·-:.:J: ·_· M . 
- · -- ~ ---~ 
D = ~~~ 

Kontakt KDA for demonstration, 
priser, samt yderligere oplysninger 
om PC-krav m.v. 

autoriseret Jeppesen forhandler! 
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Flykalenderen 
Grenå Flyveklub udgiver i år en flyvekalender, 
der både giver styr på flyvearrangementer og ens 
familiemæssige forpligtelser. Jes Franzen fortæl
ler her om projektet. Alle fotos er taget af Ole 
Steen Hansen men er ikke blandt dem der kom 
med på kalenderen. 

Endelig lige inden jul var vi 
færdige med at samle alle de 
småting og oplysninger kalen
deren består af. Det havde 
været en lang, drøj omgang, 
da vi jo kun havde fritiden til 
rådighed. 

Ideen med at lave kalende
ren opstod, fordi det ofte var 
sådan i klubben, at skulle der 
komme nogle ti l de arrange
menter bestyrelsen havde 
arrangeret, var det nødven
digt at ringe rundt for at minde 
folk om deml 

Hvorfor ikke lave en kalen
der en gang for alle? Det ville 
være et stort arbejde, og der
for kunne den lige så godt 
laves, så flere fik glæde af 
den. Vi besluttede derfor på et 
møde den 4. oktober at lave 
en kalender, som kunne bru
ges af alle flyveinteresserede 
i Danmark. 

Måtte rykke for svar 

Der skulle tages luftbilleder 
over Grenå og Tirstrup i sam
arbejde med Ole Steen Han
sen, og vi skulle annoncere i 
Flyv efter datoer fra de forskel
lige flyveklubber o.lign. 

Her viste det sig, at klub
bernes bestyrelser nok ikke 
var ret meget bedre til at slutte 
op end de menige medlem
mer. I hvert fald fik vi først re
spons nok, efter at vi havde 
talt med de fleste DMU-til
meldte klubber to gange. 

Det var ikke interessen for 
at være med på kalenderen, 
der manglede. Mange roste 
initiativet og ville gerne være 
med på den, ,men så skete 
der iøvrigt ikke mere ..... . 

Det er åbenbart svært lige 
at få taget sig sammen til at 
fax'e et brev inden aftensma
den skal laves, eller inden der 
kommer TV - og selvfølgelig 
skulle der også lige snakkes 
med resten af bestyrelsen om 
hvilke af de 20-30 arrangemen
ter, der allerede var aftalt, som 
skulle med på kalenderen. 

Også plads til fødselsdage 

Kalenderen ligger der nu. Ide
en er, at der også er plads til 
at indføre alle private fødsels
dage, jubilæer og andre uund
gåelige sager. Man kan så sik
re sig, at de ikke kolliderer med 
årets begivenheder i luften. 

Kilo-Lima fra Emmelev Airport blev brugt til at lave cockpitbilledet 
af anflyvning til bane 28 i Tirstrup. 

Romeo-Zulu og Alfa-India i formation over Grenå Havn. 

Og bestyrelsen kan sætte 
dato· en for forårsrengøringen 
på en lørdag, hvor nabo
klubben ikke lige præcis har 
standerhejsning. 

På bagsiden er der nyttige 
oplysninger man kan bruge 
ved tilrettelæggelsen af sin 
flyvning - oplysninger man 
naturligvis har andre steder, 
men hvor er det nu de lige 
er????? 

Bagsiden har også flere 
detaljer om de arrangementer, 
der er opført på datoerne 
foran. 

Næste udgave 

Kalenderen kan uden tvivl bli
ve bedre, og det bliver den 

også i 1998. Vi har allerede 
opdaget ting, vi vil rette og vi 
håber på at få mange kom
mentarer og nye ideer. Vi vil 
også gerne gøre opmærksom 
på, at det ikke kun er motor
flyveklubber og A-certifikat
indehavere kalenderen skal 
henvende sig til. I princippet 
skal kalenderen dække alt, 
hvad der rører sig i luften over 
Danmark. 

Havnekontorer, flyveplads
ledelser m.m. som vil hjælpe 
med at sælge kalenderen og 
samtidigt tjene lidt til kaffekas
sen kan få kalendere udleve
ret i kommission. Ellers kan 
kalenderen købes hos KDA i 
Roskilde eller Grenå Flyve
klub (tlf/fax: 86 36 34 52). • 

Golf-Hotel over Norddjursland. Flyet fungerede både som fotofly 
da en formation skulle fotograferes over Grenå, og blev selv skudt 
over vandet til brug som baggrundmotiv på kalenderen. 



Texas gule rose 
Scandinavian Air Show's Grumman Ag-Cat 

I svenskeren Pierre Hallån
ders luftcirkus (Scandinavian 
Air Show) er den store attrak
tion et stort gult biplan, der la
ver opvisning med indtil flere 
personer siddende på vinger
ne. 

Hvad det er for en flytype, 
er de fleste tilskuere nok ret li
geglade med, og de, der ken
der lidt til flytyper, regner nok 
med, at det er en Stearman. 

Men flyet kommer fra en 
helt anden fabrik og er af væ
sentlig nyere dato. 

Født som landbrugsfly 

Det er en G-164, konstrueret 
af Grumman, der ellers er 
bedst kendt for sine hangar
skibsbaserede jagere, men 
selv om G-164 også har et 
kattenavn, Ag-Gat, er det be
regnet til fredelig anvendelse 
• Ag star nemlig for Agricul• 
tural, landbrug. 

I kroppen har det en glas
fibertank, der kan laste op til 
907 kg. Den kan også bruges 
til brændstof, hvorved flyet får 
en formidabel færgeflyve
strækning. 

Ag-Gat prototypen fløj før
ste gang den 22. maj 1957. De 
havde en 225 hk Gontinental 
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stjernemotor (sådanne harfa
brikken også bygget), men de 
fleste har væsentlig kraftigere 
motorer, stempelmotorer på 
op til 900 hk og turbinemotor
er på op til 1.000 hk. 

Der er bygget ca. 2.500 Ag
Gat. Produktionen foregik hos 
Schweizer i staten New York, 
som indtil da næsten udeluk
kende havde bygget svævefly. 

Omfattende ombygning 

Hallånders fly stammer fra mid· 
ten af halvtredserne og var 
oprindelig udstyret med en 450 
hk Pratt & Whitney, men blev 
senere modificeret til at tage en 
på 600 hk. Det har fløjet i Loui
siana som gødningsspreder, 
ukrudtssprøjte og rissåma
skine, men da Hallånder fandt 
flyet hos en brugtflyhandler, var 
det let beskadiget efter en 
vellykket nødlanding. 

Det blev repareret, fik ud
skiftet vingerne med nogle af 
ældre type og motoren med 
en på 450 hk, hvorefter det 
blev derefter kørt med lastbil 
til Dallas i Texas, hvor det blev 
ombygget til showformål af 
Mike Swick og Al Wincek. 

Ombygningen, der menes 
at være den mest omfattende 

nogensinde af et showfly, va
rede halvandet år(!). Der blev 
installeret brændstof- og olie
system til rygflyvning, ,,stå· 
plads" på vingen og udstyr til 
wingwa/king, bugserkrog, 
belysning af reklameslæb ved 
flyvning i mørke, højttaleru
drustning, cockpit til to, nyt 
canopy, tank til røgolie, ekstra 
brændstoftanke, nyt elsy
stem, afskydningsramper til 
fyrværkeri på vinger og bag· 
krop, forstærkning af vinger til 
rygflyvning og helt ny 
instrumentering til 
mørke- og instrument
flyvning. 

Midt i juli 1992 var 
flyet omsider klar til 
prøveflyvning , og 
efter at det havde fået 
navnet THE YELLOW 
ROSE OF TEXAS fløj 
Pierre Hallånder det 
selv til Sverige (via 
Grønland og Island) , 
eskorteret af en Saab 
Safir. De ankom ti l 
Våsterås den 5. au
gust. 

Den gule rose fra 
Texas kom dog først i 
aktion året efter, men 
allerede i sin første 
sæson kvalificerede 

Piger på et højt plan - Sanna 
på højre vinge og Susanne på 
venstre. I cockpittet Pierre 
Hollander. 

det sig til to optagelser i Guin
ness rekordbog: Dels den 
første dobbeltrolle med to 
wingwalkers, dels start og 
landing med tre af slagsen. 

I sommeren 1996 udførte 
den 13-årige Tina Bjorklund 
tre flyvninger på vingen, inkl. 
et rul - hun er nu med i Guin
ness rekordbog som den 
yngste wingwalker. 

Fakta om flyet 

Air-Gat, som svenskerne kal
der det ombyggede fly, har en 
spændvidde på 10,87 m, er 
7,42 m langt og 3,27 m højt. 
Vingearealet er 30,28 m2• 

Da alt udstyr til landbrugs• 
flyvning er fjernet, er vægten 
reduceret, sa med to pas
sagerer og fulde tanke er 
vægten 1.990 kg. 

Flyets største hastighed er 
237 km/t, og med motoren på 
tomgang staller det ved 100 
km/t. Startstrækningen ved 
fuldvægt er 297 m. 

Registreringsbogstaver: 
SE·KXR. • 

En wingwalker nøjes ikke med 
at flyve straight and level. Line 
på venstre vinge, Sanne på 
højre og i cockpittet Pierre Hol
lander. 



Hvem fløj Asger Jorns urne til Gotland? 
Journalist Ulla Andersen, der arbejder på en bog om maleren Asger Jorn, skriver: 

Jeg vil meget gerne i kontakt med den 
pilot, som den 20. juni 1973 fløj male
ren Asger Jorns urne fra Danmark til 
Gotland. 

Asger Jorn døde den 1. maj 1973 
af lungekræft på amtssygehuset i 
Århus og blev få dage senere bisat i 
Silkeborg. 

Den 20. juni 1973 blev hans urne 
fløjet ud af Danmark - et eller andet 
sted fra Danmark, formodentlig 
København - for at blive begravet på 
Grotlingbo Kirkegård på Gotland, 
dagen efter den 21. juni. 

Flyet - med pilot - er formodentlig 
vendt tilbage til Danmark den 21 . eller 
22. juni 1973. 

I flyet befandt sig fire personer: 
Jorns unge enke, den 31-årige tysker 
Nanna Jorn, den senere direktør for 
Silkeborg Kunstmuseum Troels An-

dersen, den norske museumsin
spektør Per Hovdenakk og en af 
Jorns sønner, Troels Jorn - og så 
naturligvis den pilot, jeg gerne vil i 
kontakt med. 

Grunden til, at jeg søger denne 
pllot er, at jeg skriver på en biografi 
om Asger Jorn, som skal udkomme 
på Aschehougs Forlag i oktober 
1997. 

Jorn var på farten hele sit liv og 
havde hjem mange steder i verden, 
da han døde. Derfor bliver det et 
vigtigt kapitel i bogen, at han faktisk 
også bliver sendt ud på en rejse -
efter sin død! 

Det er derfor også vigtigt for 
bogen, at jeg kommer i kontakt med 
piloten for at høre, hvorledes han har 
oplevet turen - også selvom den for 
ham sikkert har været en ganske 

~- ~ .. "1per 
Air Alpha er Piper's distributør/Service Center 

i henholdsvis Danmark, Island, Grønland og på Færøerne. 

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

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

Piper Malibu Mlrage 

Piper Seneca IV 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

~ AIR ALPHA A/S 
Odense Lufthavn. 5270 Odense N 
Tlf. 65 95 54 54 . Fax 65 95 54 76 

. - . 

~ 
...... 

> • • •• -

PiperArrow Piper Warrior III 

Plper Semlnole 

Piper Saratoga li HP 

Piper Garanti: 

almindelig rutinemæssig flyvning. 
Måske har han ikke engang vidst, at 
han fløj med Asger Jorns urne! 

Men hvem var det, som fløj til 
Gotland den 20. juni 1973? 

Henvendelse kan ske til: 
Ulla Andersen 
Stengade 13 
3000 Helsingør 
Tlf. 49 20 39 40 

Fra 1. januar til 1. august 1997 er 
jeg bosat i Italien og henvendelse kan 
derfor også ske til: 

Redaktionschef 
Karsten Blauert 
Aschehougs Forlag 
Vognmagergade 7 
1017 København K 
Tlf. 33 91 55 22 

1997 Archer III 
De 3 fabriksnye Piper Archer III, som vi fik til 
Danmark i 1996 er alle blevet soglt, så p.t 
har vi udsolgt, men den næste Archer III, 

1997-modellen 
kommer til Danmark primo april, 

og den er bestik med følgende ekstraudstyr 
installeret 

• De-/uxe King IFR Avionics 
• Autopilot med højdehold og elektrisk trim 

(KAP /40) 
• GPS med international database 

(King KLN 89) 
• L.æder interiør 

Ring og (li et uforpligtende tilbud, men vær 
hurtig!!! 

Den er billigere end du måske tror. 

All~ nye 1996 P1per fly bhve,- leveret med en udvidet to års "Spinner to Tail" garanti, som gives af henholdsvis PIPER, 
Texcron Lycoming, Teledyne Concinencal , Haruell Propelle,- og Bend1x/K1ng 

Dit lokale Piper Service Center vil kunne fase ethvert problem, som matte opsta. So enkelt og so fuldstændigt er det. 
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Eurofighter 2000 under start til flyveopvisningen på Farnborough 
1996: 40.000 Ibs. statisk tryk slippes løs på en gang. Jorden 
rystede under fotograferne, der havde fået lov at stå godt et par 
hundrede meter fra banetærsklen. Luften blev så at sige flænget 
i småstykker og de, der havde husket ørepropperne, var glade. 
Foto: N.M. Schaiffel-Nielsen. 

Af N.M. Schaiffel-Nielsen 

Udviklingen af nye jetkampfly er en politisk, øko
nomisk, teknisk og operativt kompliceret affære. 
Den nye Eurofighter 2000 har gennemlevet en 
turbulent udviklingshistorie siden man i begyn
delsen af B0'erne begyndte at udarbejde koncep
tet for jagerflyet, der skulle tage over i det næste 
årtusinde. 

Efter mange års forhandlinger og politiske for
viklinger, herunder omarbejdelse og revurdering 
af projektet, er Storbritannien, Tyskland, Italien 
og Spanien endelig blevet politisk enige - flyet 
skal sættes i produktion. 

Men let gik det ikke. 

terede beslutningen for re
præsentanterne for stort set 
alle verdens producenter af fly 
og blev støttet af den britiske 
vicepremierminister Michael 
Hesseltine, hvis forbindelser 

·• 

Ved åbningen af det store air
show på Farnborough vest for 
London den 2. september sid
ste år havde briterne en trumf 
i ærmet: Underhuset havde 
vedtaget fortsat at støtte udvik
lingen af Eurofighter 2000 (EF 
2000). 

! til blandt andet luftfartsindu- - --· 

Den engelske forsvarsmi
nister Michael Portillo præsen-

10 

strien er velkendt. 
Hesseltine betegnede re

geringens beslutning som et 

Et rigtigt 'stemningsbillede' fra bygningen af udviklingsfly nr. 2 
(Development Aircraft 2. (DA2) på BAes Military Aircraft Divi
sion, Warton, England. 
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vigtigt skridt fremad for den 
europæiske luftfartsindustri. 
At han på samme tid spillede 
'bolden' om den endelige be
slutningen om at bygge 620 
EF 2000 jagere over på især 
tyskernes banehalvdel, var 
nok ingen tilfældighed. 

I juli 1995 underskrev de 
deltagende regeringer et no
tat om enighed {Memoran
dum of Understanding) som 
vedrørte en nyorientering af 
programmets udviklingsfase. 
Dette notat blev i november 
samme år fulgt af en kon
traktændring, som var afslut
ningen på et forhandlingsfor
løb, hvor detaljerne for pro
duktionen og de senere ser
vicefunktioner blev fastlagt. 

Men den endelige tyske · 
beslutning manglede stadig. i z 

I 
:Il 

Videre ! 
æ 

Endelig den 5. december 
1996 kom tyskerne ud af 
busken. På et møde i London 
mellem viceforsvarsminister 
James Abuthnot, den tyske 
statssekretær Simon, den ita
lienske understatssekretær 
Brutti og den spanske stats
sekretær Morenes gav alle fire 
deltagere fuld tilslutning til det 
videre udviklingsprogram. 

Luftfartsindustrien modtog 
meddelelse med lettelse, ikke 
mindst på grund af den usik
kerhed de tyske økonomiske 
problemer havde skabt. 

Som en del af tilslutningen 
til aftalen gennemgik delta
gerne flyets udviklingspro
gram og de deltagende natio
ners tidstabel for, hvornår de 
vil påbegynde investeringer
ne i produktionsfasen, sand
synligvis allerede i år. Det vil 
sætte hovedproducenterne 
Eurofighter Gmbh og Eurojet 
Gmbh i stand til at starte pro
duktionen med det samme. 

Man var også enige om, at 
succesen i testningen af de 
producerede fly gav anled
ning til at tro, at de opstillede 
specifikationer for EF 2000 vil 
blive opfyldt. En britisk rege
ringstalsmand sagde om flyet: 

- Eurofighter er den bedste 
eksisterende option for et ja
gerfly med den nødvendige 
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Et kig ned i EF 2000'5 cockpit. Det er som om ordet kontakter er 
blevet forbudt. Finberøring af skærme, Head Up Display (skærm 
der viser instrumenterne foran pilotens øjne) stemmestyring og 
ganske enkelte knapper er løsningen på nutidens cockpit-lay
out. 
Arsag: piloten skal i vides muligt omfang aflastes for at kunne 

løse sin hovedopgave, at nedkæmpe fjenden. Om det er mål i 
luften eller på jorden er i denne sammenhæng ligegyldigt. 

operationelle fleksibilitet, som 
er nødvendig for at kunne sva
re på det næste årtusindes 
udfordringer. 

Firmaet dannes 
Aldrig så snart var Tornadoen, 
som blev produceret af Stor
britannien, {Vest)Tyskland og 
Italien kommet i tjeneste før 
tankerne gik i retning af næste 
generation af jagerfly, denne 
gang med navnet European 
Fighter Aircraft. 

Frankrig deltog i forhand
lingerne, men besluttede ret 
hurtigt at satse på sin egen 
jager, Dassault Rafale, og trak 
sig derfor ud. 

Rafale var med på udstil
lingen på Farnborough sidste 
år. Hvor imponerende flyet 
end er, så fylder det ikke 
meget i omtalen af udvikling 
af fremtidens jagerfly. 

Kravene til, hvad Eurofigh
ter skulle kunne var fastlagt i 
1985, hvor de tre nævnte lan
de og Spanien indgik en afta
le om grundlæggelsen af pro
duktionsfirmaet Eurofighter 
Jagdflugzeug GmbH, hvor 
ejerforholdet blev fordelt så
dan; Aeritalia {nu Alenia) 21 %, 
British Aerospace {BAe) 33%, 
Construcciones Aeronatica 
{GASA) 13%og Messerschmitt
Bolkow-Blohm {MBB) sam
men med Dornier 33% (i dag 
benævnt Daimler-Benz Aero
space AG, DASA). 

Eurojet Gmbh, som skulle 
udvikle og producere den nye 
motor til flyet, benævnt EJ 
200, har deltagelse af Rolls
Royce (England), MTU, Moto
ren- und Turbinen-Union (Tysk-
1 and), Fiat {Italien) og ITP 
(Spanien). 

Den 23. november 1988 
underskrev man kontrakterne 

om udvikling af våbensystem 
og motor med NATO Euro
pean Fighter Company Mana
gement Agency (NEMFA) og 
Eurofighter Jagdflugzeug 
Gmbh og Eurojet Turbo Gmbh. 

Planen var. at det tørste fly 
skulle være i luften ved udgan
gen af året 1992. 

Men i 1989 faldt muren i 
Berlin, og den heraf følgende 
økonomiske udvikling i (Vest)
Tyskland skabte mange pro
blemer for samarbejdet. 

Økonomiske problemer 
Sammenlægningen af de to 
Tysklande stillede voldsomme 
krav til den tyske økonomi. Det 
førte til, at den tyske forsvars
minister Volker R0he {SPD) 
søgte at få den tyske tilslutning 
til projektet omstødt i For
bundsdagen i Bonn. 

Det lykkedes ikke. En af de 
tungtvejende grunde var, at 
finansminister Teo Waigel 
(CSU)måtte konstatere, at det 
ville koste 20.000 arbejds
pladser i hans hjemstat Bay
ern. 

Det forhold, at Tyskland 
ville blive hægtet af den luft
fartstekniske udvikling i lang 
tid fremover, har givet også 
spillet en rolle. 

Herefter måtte producen
terne revurdere hele projektet, 
økonomisk som operativt, og 
man kom op med en pris pr. 
fly, som også tyskerne kunne 
acceptere. 

Nu var og er det ikke bare 
de involverede staters økono
mi, der er afgørende for, om 
et nyt jagerfly nogensinde 
bliver til virkelighed. Også de 
involverede flyfabrikkers øko
nomiske formåen er af afgø
rende betydning. 

Et af stridspunkterne i hele 
forløbet omkring EF 2000 har 
været, hvor meget de involve
rede regeringer skal betale til 
udviklingsarbejdet - og hvor 
meget skal producenterne in
vestere. 

Vi får aldrig at vide, hvor 
mange milliarder kroner, der 
er på spil, når 'slaget' mellem 
producenter og regeringer om 
betaling for udviklingsarbej
det udspilles. 
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11992 var kostprisen på en 
EF 2000 anslåettil ca. 250 mio. 
danske kr. pr. stk., under for
udsætning af, at der blev 
fremstillet 750 af typen. Pro
duktionstallet er i dag redu
ceret til 620 fly. altså en total
pris på omkring 155 mia. kro
ner. 

Udviklingen 

På trods af alle politiske og 
økonomiske trakasserier har 
folkene bag udviklingen af 
European Fighter Aircraft 
(EFA) og senere EF 2000 fort
sat arbejdet. 

DA 1, det første Develop
ment Aircraft (udviklingsfly), 
der var monteret i Tyskland. 
fløj første gang den 27. marts 
1994 fra Manching i Bayern. 

EF 2000 bagerst i billedet er British Aerospace's stolthed og flagskib. Flyet i forgrunden er den 
svenske SAAB JAS 39 Gripen, som nu også sælges/produceres i et samarbejde med SAAB og 
BAe. Endelig skimtes over ryggen på JAS 39 BAe's Hawk 200, også kaldet for'Fattigmandsjaguaren'. 

Højdepunkter I Eurofighter 2000's udvlklingshlstorle 
DA2 (britisk) gik på vingerne DA3's flyveevner var indtil 
den 6. april 1994 fra Warton i efteråret sidste år afprøvet 

Hvornjr Hvad 
Lancashire. ved flyvehastighederne Mach 

DA 3 (italiensk) er detførste 1,4 og senere 1,6 i 39.000 fods 
December 1985 Tyskland, Italien Spanien og Storbri- fly med den nyudviklede EJ- højde, og det forløb tilfredsstil-

tannien enes om, hvilke opgaver det 200 motor. Jomfruflyvningen lende. 
nye fly (European Fighter Aircraft, EFA) fandt sted i Torino den 4. juni 
skal kunne løse. 1995, og den 1. september 

Juli 1986 Produktionsselskabet Eurofighter 1996 var den første tosædede En oplevelse 

GmbH dannes. Det består af Deut- version, DA6 (spansk) i luften. Det var en meget speciel op-

sche Aerospace (DASA), British Aero- I løbet af efteråret 1996 levelse at stå på Farnborough 

space (BAe), Construcciones Aerona- prøvefløj tyskerne DAS, det ca. 300 meter fra hvor piloten 

tica (GASA), Spanien og Alenia, Italien. første fly, der er udstyret med vælger EF 2000's to motorer 

August 1986 Det første experimentalfly flyver første 
den specielt til EF 2000 udvik- i efterbrænder. Luften flænges 
lede radar ECR 90. Desuden i skrattende/brø lende/vibre-

gang. 
fik briterne DA4 og italienerne rende stykker. Tilskueren føler 

September 1987 Kravene vedrørende flyets udvikling DA7, begge tosædede, i luf- rystelserne forplante sig fra 
underskrives. Juli 1992 ten. jorden op gennem benene til 
Der nedsættes en kommission, der hele kroppen. Samtidig synes 
skal revurdere udgifterne og kravene den nederste del af brystkas-
til flyets ydeevne. Ny motor sen at gå i svingninger af sig 

December 1992 Flyets navn ændres fra EFA til Euro- Allerede i midten af august selv. Sekunder efter at flyet er 
fighter 2000 (EF 2000). sidste år passerede det itali- begyndt at rulle, er det i luften 

December 1992 Forsvarsministrene bekræfter bestil- enske udviklingsfly, DA3, 50 og forsvinder lodret op i den 

lingen af EF 2000. Det sker under testflyvninger med den nye EJ blå himmel. 

indtryk af de gennemførte industrielle 200 motor, svarende til 300 Det flyveprogram, der kan 

og militære revurderinger og forlæn- flyvetimer. De første to prøvefly udføres med minimum vægt, 

gelse af produktionsfasen, således at har RB199 motorer, som ellers er imponerende. Ifølge produ-

det første fly først leveres i år 2000. er konstrueret til Tornado for at centerne vil EF 2000 kunne 

27. marts 1994 DA 1 flyver første gang fra DASA 
man så hurtigt som muligt udflyve både F-15, F-16 og F-
kunne komme i gang med at 18 ved såvel supersoniske 

flyveplads Manching i Bayern. 
teste EF 2000 i luften. som subsoniske flyvehastig-

6. april 1994 DA2 flyver første gang fra BAe's Et af de fremtrædende heder. 
flyveplads Warton. aspekter ved testflyvningerne Når det er konstateret, er 

2. september 1996 Den engelske forsvarsminister Mi- med DA3 har været at afprøve det svært at få den russiske 
chael Portillo giver tilsagn om britisk flyets APU, Auxiliary Power Sukhoi Su-37 ud af tankerne -
køb af EF 2000. Unit (nødstrømsforsyning) den kan under bestemte om-

5. december 1996 De fire lande enes om at gå over til under flyvning. Næste led i stændigheder sagtens udfly-

produktionsfasen i løbet af 1997. afprøvningerne var genstart af ve EF 2000. Dette forhold må 
motorerne under flyvning. give konstruktørerne pande-
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rynken. Og det er svært at tro, 
at man kan sidde en så tydelig 
flyvemæssig fordel 'overhørig' 
i produktionen af næste årtu
sindes førstejetkampfly. 

Letvægtsflyver 

EF 2000 skal, når den er fær
digudviklet, være i stand til at 
bekæmpe flere fjendtlige fly 
ad gange. Og det vel og mær
ke udenfor pilotens synsvid
de, kaldet Beyond Visual 
Range (BVR). 

Flyet skal være superbe
vægeligt og i stand til at undgå 
fjendtlige missilangreb ved 
blandt andet at flytte sig hur
tigt. For at opnå et så let fly 
(tornvægt 9,99 tons) med så 
stor nyttelast som muligt (max. 
startvægt 21 tons), er flyet 
fremstillet efter helt nye fabri
kationsteknikker, inclusive 
formning af superplastic. I 
flyets struktur indgår hoved
sagelig carbonfibre med ca. 
70% af overfladearealet. Glas
fibre udgør 12%, metal 15% 
og de sidste tre procent er det, 
der hedder "andre materia
ler". 

Kamp ud over horisonten 

For at kunne opfylde kravet til 
nedkæmpelse af fjendtlige fly 
BVR kræves det, at flyet har 
en langtrækkende radar, der 
samtidig har evnen til at ud-

vælge de rigtige mål og styre 
AMRAAM (Advanced Me
dium Range Air to Air Missile, 
avanceret mellemdistance 
luft-til-luft missil). 

Den radar, der er valgt til 
indbygning i EF 2000, er ECR- { 
90C, en moderne multi-mode J 
doppler radar med lang ræk- i 
kevidde og en høj grad af au- , 
tomatisering. Den er udviklet j 
af GEC Marconi Avionics i f 
Edinburgh i samarbejde med 

0 

~ GEC Marconi (UK), INISEL 
(Spanien), FIAR (Italien) og 
Telefunken Systemtechnik 
(Tyskland) og bygger på 
erfaringerne med den suc
cesfulde Blue Vixen (Blå Hun
ræv) radar, som blandt andet 
blev bygget ind i Sea Harrier 
FA2 under opdateringen af 
dette fly. 

De første 165 minutters fly
veprøver af den nye radar 
fandt sted i Marconi Avionics 
BAC OneEleven testfly i juli 
sidste år. 

Steven Marsh, BAe's direk
tør for radar, siger om testen: 

- Resultaterne var gode. De 
viser høj standard, hvad angår 
hardware, og det lover godt 
for den fremtidige og stadig 
hurtigere udvikling af EF 2000. 

Piloternes opfattelse 

Når testpiloter udtaler sig til 
pressemeddelelser, er det vel 
naturligt, at der tages en smu-

Eurofighter DA2 (Development Aircraft No. 2) med luft-til-luft 
missiler under vingetipper og luftindtag. 

le forbehold for udtalelsernes 
vægt - testpiloter er jo part i 
sagen, så at sige. 

Omvendt er der faldet ud
talelser til så mange sider, at 
man efterhånden må begyn
de at tro på, at EF 2000 er 
noget ud over det sædvan
lige. Således siger Napoleone 
Bragagnolo, som er cheftest
pilot hos firmaet Alenia, den 
italienske partner Eurofighter 
gruppen: 

- Det fly opfører sig pragt
fuldt. Der er masser af kraft og 
en høj acceleration. Starten 
var fin og jeg var tilfreds med 
stabiliteten i landingen. Og så 
har piloten et fantastisk hele
vejen-rundt udsyn fra cock
pittet". Endelig var den nye 

EJ200 motors ydeevne fuld
stændig tilfredsstillende. 

Projektpiloten hos BAe, 
John Turner, siger om cockpit
tet: 

- Jeg har ingen problemer 
overhovedet med at udråbe 
EF 2000 cockpit som det 
bedste i alle verdens ensæde
de jagere og luft-til-jord an
grebsfly. 

Imponerende 

Når man som lægmand har 
slidt sig gennem kilovis af 
brochurer, der alle fortæller 
om, hvad der er for et kompli
ceret flyvende vidunder, de 
fire lande er i færd med at ud
vikle, kan man ind imellem få 

Det er den 6. april 1994 og vi befinder os sammen med BAes chefpilot, Chris Yeo, højt oppe over de Britiske Øer i DA2. 
Det er flyets jomfruflyvning, der varede 50 minutter, og forløb tilfredsstillende. Foto: British Aerospace. 



Data for Eurofighter 2000 

Fremstillingslande Italien, Spanien, Storbritannien og 
Tyskland. 

Motorer To EJ 200 turbofan-motorer med 
efterbrænder, hver med en max. 
trykkraft på 20.000 Ibs. {90kN). 

Vægt, tom 9.999 kg. 

Max startvægt 21.000 kg. 

Max. flyvehastighed Mach 2,0. 

Krav til operativ 

startbane 

Startstrækning 

Spændvidde 

Længde 

Højde 

Vingeareal 

G-begrænsninger 

Bevæbning 

Status 

Længde 700 m. 

Minimum 300 m. 

10,95 m 

15,96 m. 

5.27 m 

50,5 m2 • 

+9/-3 G. 
Flyet har 13 våbenstationer, fire på 
hver vinge og fem under flykroppen. 
I luftforsvarskonfigurationen kan be
væbningen være en 27 mm Mauser 
maskinkanon og et mix af 4 mellem
distance AIM-120 luft-til-luft missiler 
og op til seks kortrækkende AIM-9 el
ler AIM 132 luft-til-luft missiler. 

Flyet er udstyret til at kunne medbrin
ge alle kendte luft-til-jord ammuniti
onstyper. 

EF 2000 er stadig under udvikling. 
Software, våbenafleveringssystemer, 
radaren og cockpittet vil fortsat un
dergå udvikling og afprøvning indtil -
og længe efter at flyet kommer i ope
rativ tjeneste, hvilket forventes at ske 
i år 2000. 

den opfattelse, at alt det der 
fortælles, at flyet kan, er etfak
tu m. 

stor respekt for menneskelig 
teknisk snilde. Alt går ud på at 
aflaste piloten for trivielle 
arbejdsopgaver med det ene 
formål at give ham mest mulig 
tid til at løse sin hovedopgave: 
at nedkæmpe fjenden, hvad 
enten han befinder sig i luft
rummet bag horisonten eller 
på jordoverfladen. 

Det er bare ikke virkelighe
den. 

Samtaler med de involve
rede i arbejdet giver en jord
forbindelsen tilbage. Alt det, vi 
de sidste 1 O år har læst, er det 
flyet skal kunne, når det en
gang er færdigudviklet. 

Et faktum, det er godt at vi
de undervejs. 

Den dag, man så for første 
gang får lejlighed til at sætte 
sig ned i cockpittet og betrag
te/beundre dette stykke tek
nik, hvor intet synes overladt 
til tilfældighederne, får man 
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Samtidig fatter man i et 
sekund de enorme anstren
gelser, der må ligge i, at få 
politikere ingeniører, piloter og 
teknikere fra fire lande med 
meget forskellig kulturelt ud
gangspunkt til at fungere i 
enighed i en så teknisk kom
pliceret verden. • 

For 
50 0 

ar 
siden 

31. december 1946:Ved årets udgang er der indregistreret 
79 motorfly, heraf 39 KZ 111 og 12 DC-3, og der er 18 
koncessioner til erhvervsflyvning og 14 til skoleflyvning. 
Antallet af gyldige certifikater er 122 privatflyver, 57 er
hversflyver og 34 trafikflyver. 

Efterretninger for Luftfarende oplyser, at Statens 
Luftfartsvæsen har godkendt "midlertidige flyvepladser 
af permanent karakter" ved Esbjerg, Frederikshavn, Her
ning, Holstebro, Nakskov, Silkeborg (0. Kjelstrup) og Skov
lunde. 

1. jan. 1947: Rønne lufthavn overtages af Staten {den 
har hidtil været ejet af et aktieselskab med de bornholmske 
kommuner og amtet som aktionærer). 

Københavns Lufthavn Kastrup havde i 1946 235.000 
passagerer. 

2. jan.: SAS øger frekvensen på sin Nordatlantrute til 
fire ugentlige afgange. 

6.jan.:En Harvard-skole oprettes på Karup, underlagt 
Hærens Flyvertropper, men fælles for Hær og Søværn. Chef 
er kaptajn E. B. Meincke, instruktører kaptajnløjtnant K. 
van Wylich-Muxoll og premierløjtnanterne H.P. Sørensen 
og P.O.H. Stilling, teknisk leder materielmester S. Christen
sen. Skolen lægger ud med fem Harvard. De første elever 
kommer fra det netop afsluttede elementærkursus på Avnø. 

26. jan.: En DC-3 fra KLM havarerer under start fra 
Københavns Lufthavn Kastrup. Seks besætningsmedlem
mer og 16 passagerer omkommer. Blandt de omkomne er 
den legendariske luftkaptajn G.J. Geysendorffer og den 
svenske tronfølger, prins Gustav Adolf. 

1. feb.: DDL begynder beflyvningen af vintersportsruten 
mellem København og Lillehammer, hvor man lander på 
en tilfrosset sø. Ruten åbnede 16. januar med fly fra DNL. 

2. feb.: DDL's "Flyvende Fæstning" starter på den hidtil 
længste danske passagerflyvning: København-Johannes
burg, 11.002 km. Flyet er fremme den 7. februar og er 
tilbage igen den 21. 

3. feb.: På grundafissituationen chartrer Postvæsenet 
to DC-3 af DDL til at flyve post fra København til Ålborg og 
Odense. 

4. feb.: lssituationen forværres. Færgedriften over Store 
Bælt indstilles, men Morian Hansen begynder passager
flyvning over bæltet {pris 40 kr.) pr. passager, Også Dansk 
Lufttaxa og Fyns Flyveklub deltager i denne "luftbro", der 
når op på 80 passagerer om dagen. 

9. feb.: På grundafissituationen opretter DDL en rute 
mellem København og Odense. 

18. feb.: Montagehallen på Skandinavisk Aero Industris 
fabrik på Sluseholmen i Københavns Syd havn udbrænder. 
22 KZ VII under bygning og en næsten færdig KZ IV går 
tabt. 

DDL's DC-3 OY-AEB (fragtfly) havarerer på isen på 
Øresund (ud for Barsebåck). Besætningen reddes. 
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Aviation 7006 - En nyhed der kan høres 
At konstruere et headset til flyvning er en udfordring. 
Alc skal være perfekt. Sikkerheden ombord må aldrig blive på
virket. For ikke at hænge fase i noget, kræves et design fri for 
udstående dele. En støjkompenseret mikrofon er nødvendig 
for en sikker kommunikation. 

Hurtigt og let skal en mikrofonarm kunne flyttes fra stand
by til taleposition, både fra højre og venstre side. 

Volumen skal være let tilgængelig og nem at justere for 

~~/ Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
-s ER V I C E)/" Tlf 4619 0811, Fax 4619 1316 
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hvert øre, afhængig af støjen eller nedsat hørelse. Desuden 
kræves der god plads til ørene, samtidig med at støjdæmpnin
gen skal være optimal. 

Alt dette har vi forenet i et produkt. Aviation 7006 er nav
net vi har døbt dette headset. 

At vi derudover har bygget flere fordele ind i headsettet og 
opnået så lav en vægt som 375 gram, er vi bare stolte over. 

Prøv Pelcor 7006 hos KDA Service - Du bliver ikke skuffet. 

PELTDR® 
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Bedre sent end aldrig: 

Junior-NM i svæveflyvning 
Af Rasmus Mortensen 
Foto: Mikkel Bærhøj Carstensen 

Der er sikkert en del læsere, 
derharsavnetenreportage 
om Nordic Junior Champi
onship, afholdtes i dagene 
15. - 25. juli på Svæveflyve
center Arnborg, men bekla
geligvis måtte den design
erede forfatter melde fra. 

At vi alligevel - ganske vist 
med et halvt års forsinkelse 
- kan bringe en reportage, 
skyldes at vi har fået lov til 
at bringe en artikel, som Ras
mus Mortensen, en af delta
gerne, har skrevet om kon
kurrencen til sit klubblad. 
Udførlig resultatliste findes 
på de blå sider i Flyv nr. 9/ 
1996. 

Det var ikke med de store 
forventninger, at Discussen 
blev pakket ned; foråret har 
som bekendt ikke haft meget 
at byde på. 

Og sommerlejren, som 
stødte umiddelbart op til NM, 
var da heller ikke det helt 
store, men et fæoomen, som 
vi næsten har glemt hvad er 
og bvordan det bruges; nem
lig termik. Det var der dog en 
del af- desværre rimelig lokalt. 
Vejrudsigten begyndte dog at 

spå om et højtryk fra vest mod 
øst, og da Team 27 rullede 
afsted mod Arnborg lovede 
den godt vejr de næste 5 
dage. Men klog af skade 
havde jeg meget svært ved at 
tro på de kloge. 

Lørdag aften lidt over kl. 
21.00 rullede vi ind på pladsen, 
en smule trætte, men humøret 
var OK, himlen skyfri og vejr
udsigten lovede flyvevejr, dog 
med moderat vind. Det blev 
som lovet og jeg fløj en lille tur 
for at besigtige pladsen oven
fra, samt lure lidt på marker i 
tilfælde af at et slutglid skulle 
blive lidt for spændende ! 

Dag 1: 

8/8 alto. Vejrmændene havde 
gjort det igen; Ingen flyvning. 
Højtrykket var forsinket; faktisk 
lå det fuldstændig stille. 

Dag 2: 

Højtrykket var vågnet en anel
se, og føneffekten fra de nor
ske fielde sendte kold, let, in
stabil luft ned over Danmark. 
Er der en klokke, der ringer for 
den opmærksomme læser ? 

Forfatteren på finale i 27, Nordsjællands Discus. 

Nemlig! Vitaminer til 6000 fod 
og dagens opgave lød da 
også på mere end 300 km. 
Med min erfaring en stor op
gave, men da dagen var gået, 
havde jeg egentlig en følelse 
af at den var for lille ; tænk 
engang 300 i Danmark og 
uden nogensinde at være lavt! 

Dag 3: 

Højtrykket var under svækkel
se og på retur. Rigtig gættet; 
det havde trukket sig tilbage. 
8/8 alto og det var den dag! 

Dag 4: 

Sådan! Højtrykket får ny ener
gi og tordner frem og alle går 
rundt med smil til op over 
begge ører. Igen skal vi forsø
ge os med de 300 km - ingen 
problemer. 

Dag 5: 

Endnu engang forsøger ledel
sen sig med de 300 km i fast 
overbevisning om at nu må 
udelandingerne da komme. 3 
gange 300 km i Danmark er 
ubørt, men, men, men NEJ 

igen er opgaven for lille. 
Dagen slutter med at Niels 
Sejstrup bliver sendt tidlig i 
seng, så han har energien til 
at konstruere en ordentlig op
gave til de unge mennesker. 
Og over højttaleranlæget 
bliver vi bedt om at stille op før 
briefing. Al tvivl var væk; man 
gik efter de 500 km. 

Dag 6: 

Viljen var der, vejret var der, 
27 poleret, 150 liter vand i tan
kene; altså klar til start, men 
vil de gøre det ? Ves ! 520,46 
km: Hobro, Billund, Kruså, Bil
lund, Bjerringbro, Arnborg. 

Aldrig nogen sinde har jeg 
været så tændt på at komme i 
luften og afsted. Men starten 
bliver skudt, himlen er fuld
stændig skyfri, ingen termik, in
gen vitaminer, ingen flyvning! 

En snuser bliver sendt op, 
en lille tjavs popper frem; 
starten er en realitet. Hvordan 
jeg kommer afsted husker jeg 
ikke, men vejret var rimeligt; 3 
m til 5500. 

Først efter Kruså på vej 
nordpå kommer problemerne. 
Sønderjylland stiger med 3-
4,5 m, 2-3/8 i 7000 fod, men 
et højtliggende skylag skær
mer af over Billund og fremti
den ser noget mørk ud. Den 
hårde hånd skiftes ud med 
den bløde og farten reduceres 
til bedste glid, små forkølede 
tjavser står stadig højt, men 
intet liv at bemærke; de har 
kæmpet deres kamp og mens 
jeg sigter på dem som mit 
eneste håb, opgiver de livet 
som cumuluser og forsvinder 
helt; en meget fredfyldt ople
velse på glid i smørluft og jeg 
føler virkelig med dem! 

Højden nærmer sig de 
3000 fod og de værste slut
glidsberegninger sagde mig 
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at Billund kunne jeg i det 
mindste godt nå at vende. Op
kald til Billund: ,,27 under 2500 
i transit på vej mod nord". 

Gode råd begynder at bli
ve dyre, men jeg er kommet 
så langt ind under det grå, at 
jeg kan se solen på den anden 
side, og jo, det går. 11500 fod 
1 øber jeg ind i 1,5 m med det 
meste af flokken over mig. Jeg 
er sat af, har tabt vandet, men 
jeg flyver ! Jeg bliver i boblen 
til jeg er i top og stikker så mod 
Silkeborg. Det er efterhånden 
en noget grumset affære at 
flyve rundt i store kager. 
Næsten ingen termik. 

Lidt længere fremme spot
ter jeg resten af flokken. En 
forespørgsel bekræfier 3 m, 
men lidt før boblen render jeg 
ind i uro. 27 bævrer og løfter 
så en vinge - forsøger at holde 
den vandret; er ikke muligt. 
For satan da. Pinden i maven 
og fuldt sideror POPKORN 
6000 fod, 4,5 m - pinden frem. 

Mortensen er på banen 
igen og de andre drejer stadig 
og jeg kommer ind under 
dem. Jeg når at hente dem i 
stiget Ueg har jo intet vand) og 
med dem en smule i front, for
lader vi Silkeborg med kursen 
mod Bjerringbro. Alle har læst 
vejret og reducerer til noget, 
der minder om bedste glid. En 
stor kage med svag sol på 
vestsiden er hvad vi har at 
lege med. Alle lurer på alle. Li
ge så snart en enkelt drejer, 
er himlen fyldt med fly om ører
ne på ham. Jeg stiger en anel
se bedre end de fleste og får 
vendt Bjerringbro, kommer i 
top sammen med svenskerne 
og lusker ned mod Silkeborg. 

Det er tyndt, men i det 
mindste ingen kager og vi 
spredes på må og få, stiger og 
synker lidt, prøver noget nyt, 
ser SX, ja fandeme, ja, Søren 
Grum og Niels Egelund på 
besøg fra Sjælland, stiger et 
par hundrede fod, opgiver og 
flyver mod vestsiden af byen. 
G3 med Morten Habekost 
rapporterer svagt stig og jeg 
joiner ham. Svenskerne gik 
mod nord og hvad deres ide 
var, ja, det må guderne vide. 

Efterhånden giver vores 
bobbe! 2 m. 2 dejlige meter. 
45 km hjem. Rimelige cumu-
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Landstræner Edvin Thomsen giver de sidste tips før start. 

luser på kursen - faktisk en 
form for 2 gader. Men giver de 
ikke, så vil jeg finde noget an
det at bruge min fritid til. Mor
ten synes det lød fornuftigt, og 
vi var på kursen. 

Idet vi gik, kom hele flokken 
langt under os og tog boblen. 
Det var dem vel undt Morten 
taber højde og kører det sidste 
stykke relativt lavt. Selv har jag 
taget den sydlige gade og har 
ingen problemer. GPS'en 
tæller roligt ned og med mo
derat fart bruger jeg radioen 
for sidste gang. Arnborg an
komst 27,5 km. 

En sidste koncentration. 
Hjul ud. Ground effekt, forsig
tigt over træerne, 150 km/t, 
halve bremser, udfladning, en 
masse støj, fulde bremser, 
hjulbremse, hold retningen, 
løb farten af. Slap af. En frisk 
kølig brise. 6 timer og 50 
minutters stive ben. Øvelsen 
er slut l 

Vel tilbage ved transport
vognen kommer Hansen fa
rende, let forpustet og med 
røde kinder: .Må jeg gratulere 
med diamanten". Nix. Ingen 
barograf! 

Herefter fulgte en sang fra 
de varme lande; moral, hold
ning, dårlig forberedelse o.s. v. 

Men nej, intet kunne ødelæg
ge mit humør, så jeg tog det 
arrogante ansigt på og sagde: 

"Slap af, Mogens, der er en 
dag i morgen"! 

Dag 7: 

En noget frustreret ledelse 
havde igen lagt "Sej" i seng 
med ordene:,, I morgen tager 
du dig sammen»l 558,48 km: 
Brande, Støvring, Billund, 
Jels, Billund, Arden, Arnborg. 
En opgave, der passede mig 
fint. Den var som skabt til en 
diamant og Mogens havde 
selv personlig spændt baro
grafen i flyet. 

Efter en noget hektisk start 
måtte jeg konstatere at gårs
dagens anstrengelser havde 
været for meget for GPS'en, 
og den nægtede at starte. Nu 
kender jeg mine egne be
grænsninger ud i navigatio
nens kunst, så en lettere panik 
bredte sig og jeg brugte en 
masse tid på at få skidtet 
startet og lavere kom jeg. Ud 
på kursen begyndte de første 
cumuluser at vise sig og tiden 
til tærskel begyndte at nærme 
sig. 

I min nød bestemte jeg mig 
for at følges med en af dan-

skerne for ikke at fare helt vild 
! Men de havde travlt og gik, 
før jeg kom i top. Hurtigt møde 
med for og imod; for vandt og 
jeg tærsklede noget lavere 
end de andre. Nogenlunde på 
kursen stod en formidabel 
gade, som virkede fint for de 
andre, mens 27's højdemåler 
lystigt drejede den forkerte 
vej. Temmelig deprimerende 
og jeg opgav projektet. Et 
sving til venstre og vi skiftede 
til den næste gade. Hopla, der 
kommer svenskerne som 
sendt fra himlen. 4 stk som sy
stematisk undersøgte gaden 
i hele dens bredde og 27 en 
kilometers penge bagefter. 
Det var rent nas og det gik 
strygende. 

Efter de pænt havde vist 
mig en 4 m, gik jeg i front. De 
tøvede og kom en smule bag
efter og det lykkedes mig at 
finde en 3 m til dem, sådan 
ligesom tak for sidst. Vi tog 
den til tops og herefter skiltes 
vores veje. Resten af turen gik 
fremragende. Måske en anel
se trægt oppe ved Arden. Det 
så meget skidt ud, men var 
egentlig ikke så slemt, og det 
undrede mig at jeg ikke så me
get til de andre. Faktisk mødte 
jeg kun G3. På radioen kunne 
jeg høre at de andre var lige i 
nærheden, men jeg så dem 
aldrig! På vej tilbage stoppe
de G3 op under en stor kage 
0,5 m. Det var min tålmodig
hed ikke stor nok til. Noget, der 
minder om en sø brisefront lige 
nord for Viborg, trak mere og 
den kvitterede da også med 
1 ,5 m og den næste med 3 m. 

På sydkanten af Viborg 
stod den sidste sky og vi gik 
helt i top, men 900 fod var for 
lidt til de 55 km hjem. Efter en 
kort sludder frem og tilbage 
med Morten bestemte vi os for 
at gå neden om Silkeborg. Der 
stod cumuluserne endnu. Ed
vin (landstræneren) bekræfte
de, at fra Arnborg så det ud til 
at være den rigtige løsning. 
Som aftalt, så gjort. Men vi 
nåede ikke ret langt før varia
ens vidunderlige lyd fortalte 
om 2 m. Hvor den kom fra, det 
aner jeg ikke. Den var velkom
men ! De 900 fod var i hus. Vi 
var for anden dag i træk på 
slutglid af en 500! Men mod 
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Sten Elmgaard p.1 finale i SU, Dansk Svæveflyver Unions Discus. 

sat dagen før, var det mig, der 
tabte højde og ikke Morten. 
Han kom jævnligt med data 
om afstand og hvad vi skulle 
bruge af højde ... Det var ikke 
rart at høre. Jeg skulle betæn
keligttæt på glideslope! Uden 
sikkerhedshøjde, men de 
sidste 1 0 km kostede ikke me
get og 27 gik flot hjem. 7 timer 
og 20 minutter, heraf 6:33 på 
opgaven, såvidt jeg husker. 

Min ide om at jeg lå i front, 
viste sig at være korrekt. Vi var 
de første, der var hjemme og 
en dagssejr på den længste 
opgave, der nogensinde er 
skrevet ud under konkurrence 
fra Arnborg, var i hus. + Dia
manten! 

Den aften blev "Sej" ikke 
sendt i seng. Ledelsen opgav 
at få os ned med nakken og 
resten af perioden fløj vi kun 
små opgaver. OK, vi gad hel
ler ikke mere og opgaverne 
var af en størrelse, så vi kunne 
nå rundt på ca. 2,5 timer. Det 
vil sige en daglig flyvetid på 
ca. 3 timer. 

Dag 8: 

Dagens opgave lød på 236 
km. Arnborg, Hadsten, Ham
mel, Arnborg, Hadsten, la
ven, Arnborg. De 2 foregåen
de dage var gået mildest talt 
elendigt for mit vedkommen
de. Den ene af dagene var jeg 
faktisk forundret over at nogle 
havde været langsommere 
end mig! Men det var fortid og 
dagens vigtigste opgave var 
at hjælpe Morten i G3. Han 
havde fløjet stabilt og var kom
met op på en 3. plads, men 
kun ca. 40 points fra 4. plad-
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sen! Meteorologen lovede 
udkagning sidst på dagen, 
men dette troede Edvin ikke 
på, så han rådede os til at 
tage den med ro og lade 
termikken komme rigtigt i 
gang før end vi tærsklede. 

Men, men, men. Allerede 
kort efter start tårnede sky
erne kraftigt op ude på kursen 
og efter kort tid så de meget 
truende ud. Ved Arnborg var 
situatuationen dog en noget 
anden; Søbrisen gik helt ind 
til Hø gild og jeg bestemte mig 
for at gå lige så snart jeg var 
i top! Termikken var temmelig 
ringe og da jeg kom afsted, 
var der allerede store kager. 
Udsigten var noget skummel 
og det var svært at blive klog 
på, men jeg gik på kursen og 
lovede at melde tilbage. Efter 
20 km havde jeg ikke mødt det 
mindste og højden var under 
3000. Det var ligesom at jeg 
lå imellem 2 skysystemer, 
hvor det så hamrende godt ud 
til begge sider. Og foran mig 
bare en stor sort kage, der så 
mere eller mindre død ud. Da 
jeg gik ind under en, fik jeg øje 
på 2 svenskere, der lå og dre
jede, vel og mærke helt oppe 
på ørerne, og det kunne kun 
betyde en ting: Vitaminer. Og 
ganske rigtigt. Kort efter kun
ne jeg rapportere 3,5 m, kort 
efter 4,5 m og næsten oppe i 
toppen kammer GS 500 helt 
over og holder næsten op 
med at sige noget som helst. 
Klik - og Brædstrup er i kas
sen. Z8 og G4, to svenskere 
er lidt foran, G4 dog noget la
vere. 

Sammen går vi stik nord 
og tanker op i noget der ligner 

3 m over en lille grusgrav, men 
her skifter vejret til 4/8 små cu
muluser og farten reduceres 
noget. Og ganske rigtigt; der 
er termik under dem, men kun 
til at trække op i og de 6000 
fod forsvinder stille og roligt. 
Lige før Hammel er jeg under 
3000 og kommer i tvivl. Ind og 
vende, eller finde Stig først. 
Jeg bestemmer mig for det 
sidste, men finder intet. Klik -
og Hammel er hjemme. Men 
højden er ved at være kritisk. 
Til min glæde har vejret udvik
let sig bag min ryg og en stor 
sort langstrakt kage er inden 
for glideafstand. za og G4 er 
stadig med. Til min store irri
tation er za stadig væsentligt 
højere, lidt efter render vi ind i 
3 m og til min store glæde 
rammer Z8 den ikke og ser 
ikke vi stopper op. Men glæ
den er kort, for en omgang se
nere ser jeg ham trække kraf
tigt op. Mortensen må videre 
og ganske rigtigt, hans bob
bel sprudler af liv og GS 500 
falder til ro ved 4,5 m. Meo za 
er nu væsentligt højere og 
stikker før jeg kan nå at være 
med. 

De 6000 fod er i hus og jeg 
går mod Silkeborg, der er 
fuldstændig dækket af en stor 
kage. På østsiden af byen 
kommer jeg igen i top i en 
forrygende bobbel og kom
mer i slutglidshøjde til Arn 
borg, vores 3. vendepunkt. 
Men nu er det ikke altid det går, 
som man tror. Midt inde over 
Silkeborg lukker Vor Herre op 
for de store sluser og før jeg 
ved af det, befinder jeg mig 
midt i den største regnbyge, 
jeg nogensinde har oplevet 

flyvende. Pinden frem og 
håbe det bedste, er min ene
ste løsning på problemet. G3 
og SU vender Hammel og bli
ver enige om at Silkeborg 
ligner regn. Jeg bekræfter 
samtidig med at jeg kommer 
ud i solen med 2500 fod til
bage. Edvin spørger nervøst 
til fremtiden. Det gik jo lige så 
godt. 

Men er der sol, er der håb 
og i front har jeg en vældig flot 
cumulus og det bedste af det 
hele: Z8 har kvajet sig ligesom 
jeg. Men med sit forspring har 
han brugt tiden til at finde ter
mikken. Tak for det. Sammen 
tanker vi op i dagens bedste 
bobbel og højdeforskellen er 
udlignet. Samtidig med at jeg 
trak op, kiggede jeg ud pa 
vingen. Det er nemlig rigtig 
gættet; Ikke en flue havde kla
ret at holde fast, så måske var 
det ikke så dumt, det vi gi orde 
!? 

Et opkald på radioen og 
Edvin var igen rolig. Jeg tror 
nok at der har været en vis un
d ren hjemme på Arnborg; det 
ene øjeblik 6000 fod, så 2500 
fod og kort efter 6000 igen. For 
dælen - det var faktisk sjovt! 
Klik - Arnborg er vendt. Jeg 
går en temmelig sydlig kurs, 
bommer og må krydse kraftigt 
tilbage og igen er za et par 
hundrede meter højere. Men 
fra tidligere erfaringer på 
dagen, gik jeg uden tøven 
mod en stor kage. 4 m til 6000. 
Z8 læste mine tanker og holdt 
forspringet, men meget tid var 
gået fra de tørste kager havde 
vist sig og nu var overudvik
lingen temmelig synlig i form 
af diverse regnbyger. za valg
te at gå sønden om den, der 
lå på vores kurs. Selv valgte 
jeg at gå nord om og det viste 
sig at være rigtigt og uden pro
blemer vender jeg Brædstrup. 
Men op mod laven er alt gråt. 
Regn! Meget regn! Og i en 2 
m holder jeg en mindre tæn
kepause, da en regnbue duk
ker op. Den bliver brugt som 
vejviser og jeg holder mig lige 
vest for den og det lykkes mig 
at komme igennem med kun 
en vinge våd! 

Ved laven er bygen truk
ket forbi og himlen er skyfri. 
Det giver sig udslag i den rene 
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smørluft. Op på ørerne. Klik -
og bedste glid tilbage mod 
Silkeborg. 

Men igen er højden ikke for 
god og den eneste ide jeg har, 
er at sigte mod noget, der 
minder om en forhenværende 
kage. Inde over selve byen ser 
den væsentlig bedre ud, men 
højden er ikke til det, da om
rådet er ulandbart. Jeg sigter 
på det sydlige og når frem i 
1900 fod. Finder en egnet 
mark, åbner for vandet og dre
jer så ind over området, mens 
jeg engang imellem laver et S
drej for at kontrollere glide
vinklen tilbage til marken. En
gang imellem giver den næ
sten nul, men intet at dreje i. 

Det var 99 % sikkert, at var 
jeg gået stik nord, havde 
boblen været deri Men ingen 
fornuftig mand ville gøre det
te! Sidste drej 180 grader 
rundt og tilbage mod marken 
samtidig med at jeg håbede 
på nyt liv fra solen og i 1500 
fed render jeg ind i 0,5 m. Efter 
nogle omgange tiltager styr
ken og stiger til 2 m. 

Jeg når lige at blive glad, 
da lyset slukker og hele flok
ken kommer farende! Nogle 
over og nogle under. Satans 
også! Men det værste er, at 
G3 kommer slæbende helt ne
de i bunden og lige som jeg, 
valgte han at smide vandet. 

Mens vi ligger der, kalder 
han op og spørger om jeg har 
vendt? ,,Ja da, hvad med 
dig?". Ingen afos havdevendt 
og lyset brænder igen. Jeg er 
ca. 20 km foran, da vi er i top 

Forfatteren 

Rasmus Mortensen, 
25 år; maskinarbejder; 
begyndte at svæveflyve 
i Nordsjællands Flyve
klub i 1988. Han fik 
sølv-C i 1993 og har 
nu 661 starter og en 
samlet flyvetid på 
650 timer. 

og hele flokken går ud mod 
laven kan jeg gå 180 grader 
modsat og er dermed på 
slutglid. En forespørgsel hos 
Edvin bekræfter, at der ikke er 
nogen hjemme og som den 
første står jeg igen på Arn
borg. 7 minutter senere kom
mer den næste og så går det 
stærkt. Folket vælter hjem, 
desværre er to af dem et par 
minutter for tidligt på den og 
dagen giver en 3. plads. Hel
digvis var det Sten Elmgård, 
der var hurtigst. Et rimeligt pla-

Morten Habekost Jensen klar til start. 

star på såret. Og for sent kom 
også G3 hjem. Desværre viste 
det sig, at han havde tabt 3. 
pladsen med 3 points til en 
svensker. 

Men sikkert og vist er det, 
at det er den bedste/sjoveste 
tur jeg nogensinde har haft 
(Den mening havde jeg fire 
gange under konkurrencen). 
Hvad der blev af ZX ? Han reg
nede ned ude ved laven. 

Samlet vandt en finne, 2. + 
3. pladserne tog svenskerne 
sig af, danskerne fik 4., 5., 6., 
7.og15. 

Totalt 8 dage ud af 11 mu
lige, heraf var en hviledag. 40 
timer i loggen og små 3000 
km. Ikke en eneste dag var 
skybasen under 5000 fod. 
Hvad der også gav sig udtryk 
i meget få udelandinger. Jeg 
undgik selv. 

Samlet fik jeg en 7. plads, 
men oven på sådan en ople
velse er det egentlig ligegyl
digt om man har vundet eller 
tabt. Det var genialt. Det er 
livet!!! 

Til sidst synes jeg lige at jeg 
vil nævne at Ib Wienberg satte 
Danmarksrekord på 6. dagen 
med 7511 km i motorsvævefly. 
Jeg spurgte ham om hvordan 
vejret så ud længere nede i 
Tyskland .• Fint,'. Maske var det 
dagen, hvor det havde været 
muligt at flyve de 1000 km ? 

Samme dag fløj Ib Braes 
mere end 400 km i PW5. Man 
manglede kun at flyve fra Sil
keborg til Hinge Sø og så hjem 
for at nå de 500. Jo, der var 
vitaminer i luften!!!! • 

TRAFIKFLYVER 
UDDANNELSE 

FLY OG HELIKOPTER 
I USA 

elicopler 
dventures 

Ine. 

Helicopt entures Ine 
(HAi) er verdens største heli
kopterskole og holder til uden
for San Francisco i Californien. 

HAi var den første helikopter
skole som fik J-1 Visa status. 
P.g.a. nye og meget strenge 
regler for tildeling af J- 1 Visa er 
det kun de mest anerkendte og 
økonomisk trygge skoler som nu 
kan blive godkendt. 

Vi har et meget højt antal skan
dinaviske elever og selvfølgelig 
et meget stort og godt skandina
visk miljø. Ca 80% af skolens 
elever kommer fra Europa. 

Skolen har meget fordelagtige 
skoleoplæg og priser. Vores 
elever har altid haft top mulig
heder for "Practical Experience" 
i USA efter uddannelsen. 

lntemett:http://www.heli.com 

VERDENS LEDENDE 
HELIKOPTERSKOLE 

cam.11 
,U'lATlON ACADEJIY = 

Comair Aviation Academy 
er en af USA's største og 
ledende flyveskoler og holder til 
i Orlando-området i Florida. 

Skolen ejes og drives af 
flyveselskabet Comair Airlines, 
en "Delta Connection", hvilket 
medfører at alle trafikflyvere' s 
uddannelse er mest mulig 
"airline" orienter!. 

Comair tilbyder uddannelse fra 
0 - ATP certifikat. Ved gensidig 
enighed vil eleverne få 
mulighed for at opnå "Practical 
Experience" som betalte 
instruktører ved skolen. Skolen 
har fordelagtige programmer og 
rimelige priser. 

Instruktører ved skolen rejser 
gratis på alle Comair Airlines 
ruter i USA, samt til 
Bahamas og dele af Canada. 

Skolen har både J- 1 og M- 1 
Visa. 

lntemett: 
http://www.comairacademy.com 

Få flere informationer om 
HAi og Comair kontakt: 

Tom Seglend, 
Skytebaneveien 7 A 

4300 Sandnes, Norge 
Tlf & Fax: +47 -5162 08 96 
E-mail: seglend@online.no 
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Lufthavnen vrimler 
med kraner og 
entreprenørmaski
ner - det bliver den 
ved med de 
kommende,,. 

Af Kirsten Weiss 

Selv om planlæggere og byg
herrer gør deres allerbedste 
for at sikre ordentlige forhold 
for passagerer og medarbej
dere i lufthavnen, kan Køben
havns Lufthavn Kastrup ikke 
skjule, at den nu og i de kom
mende år læggerterræn til de 
største byggeprojekter i luft
havnens historie. 

Vi giver her et kort rids af 
de projekter og planer, som 
allerede i dag og i nogle år 
fremover kommer til at præge 
lufthavnen. Tidsangivelserne 
på projekterne skal tages med 
forbehold, lige som projekter
ne kan ændres hen ad vejen. 

Følgende projekter er i dag 
i fuld gang eller på tegnebræt
tet: 

Finger Vest forbinder den 
nuværende indenrigsterminal 
med nuværende afgangshal. 

Passagererne har i mange 
år måttet gå udedørs eller 
transitbusse sig mellem de to 
terminaler. Nu forbindes de, 
så passagererne kan komme 
tørskoede frem, uanset det 
danske vejr. Samtidig oprettes 
fem nye brobetjente stand
pladser med lounges, der kan 
benyttes til såvel udenrigs
som indenrigstrafik. 

Finger Vest ventes færdig i 
efteråret/vinteren 1997. 

Stationsterminalen er 
øjeblikkets største byggepro
jekt og får kollosal betydning 

Det sker i Københa 

for SAS, når den står færdig i 
efteråret 1998. 

Stationsterminalen er Kø
benhavns Lufthavne A/S's hid
til største investering med et 
budget på seks mia. kroner. 
KLH tog første spadestik til 
byggeriet 21. august i ar. 

Togterminalen skal forbin
de lufthavnsterminalen med 
den nye underjordiske togsta
tion, som etableres i tilknyt
ning til Øresundsbroen. 

Stationen giver passagerer 
fra hele Danmark og Sydsve
rige fremragende muligheder 
for at komme til lufthavnen. 

Stationen åbnes først for 
dansk intercity- og regional
trafik i 1998. Omkring år 2000 
kobles togene fra Øresunds
forbindelsens svenske side 
på og nogle år inde i det nye 
årtusinde, når Københavns 
nye bybane ud til lufthavnen. 

Stationen får to perroner i 
kælderplan, der med rullefor
tove forbindes med selv ter
minalområdet. 

Togterminalen bliver knu
depunkt for fly, tog, busser, 
taxier og private biler. I tilknyt
ning til terminalen etableres 
parkeringskælder samt to sto
re vejforpladser. 

Terminalen kommer til at 
indeholde: ankomstområde, 
afgangshal med check-in, ba
gageudleveringsområde, bu
tikker og spisesteder, loun
ges, SAS billetkontor samt ad
ministrationslokaler. 

Med sit 228 meter lange 
tag, formet som en flyvinge, 
bliver togterminalen vartegn 
for en lufthavn, der blandt an
det kan tilbyde passagererne 
verdens korteste afstand 
mellem toget og check-in 
skranken, nemlig 60 meter! 

Når terminalen stårfærdig, 
får SAS og partnere deres 
egen profil og deres egne fa
ciliteter i terminalen, der i det 
to første etaper af bygningen 
af SAS Passager Terminal, 
bliver knudepunkt for SAS og 
partneres trafik. 



1s Lufthavn Kastrup 

28 af de ialt 36 nye check
in pulte i terminalen stilles til 
rådighed for SAS og partnere, 
SAS får på perronniveau to 
,,bag drops" for passagerer, 
der allerede har checket ind, 
ny stor SAS lounge samt 
andre faciliteter. Alle placeres 

ideelt i forhold til gates, butik
ker, cafeer og restauranter i 
terminalområdet. 

SAS flytter sine afgangs
og ankomstfaciliteter videre til 
egen passagerterminal, når 
den står færdig. 

SAS Passager Terminal er 
endnu på tegnebrættet, men 
projektet er mere end en luftig 
vision. Beslutningen om at 
bygge en egen terminal er 
truffet, men i øjeblikket arbej
ders der med flere scenarier 
for terminalens udformning. 

Terminalen vokser frem 
omkring bygningen af en ny 
finger D, som sammen med 
fingrene Bog C (sidstnævnte 
forlænges og får en ansigts
løftning) primærtskal benyttes 
af SAS og partnere. Finger D, 
der ventes færdig i år 2000, er 
første etape af SAS Passager 
Terminal. 

ITerminalen,derprægesaf 
SAS kommercielle profil, skal 
SAS indenrigstrafik samt SAS 
Commuter med tiden integre
res. 

Hver etape af terminalen 
færdiggøres og åbnes hen ad 
vejen. Terminalen må på intet 
tidspunkt fremstå som en 
byggeplads. 

Til venstre: Københavns Luft
havn Kastrup, fotograferet en 
efterårsdag i ljor af Kristian Da
nielsen, Aerodan Luftfoto. 

SAS Cargo Terminafventer 
i øjeblikket på første spade
stik. Terminalen skal afløse det 
håbløst forældede pakhus, 
som i dag danner rammen om 
Cargo's arbejde. Udstyret til 
terminalen er bestilt og forven
tes i brug i løbet af 1998. 

Nyt bagagesorteringsan
læg bygges i øjeblikket. An
lægget, der skal behandle 
bagage fra samtlige selska
bers fly, afløser de gamle an
læg, men kommer i en over
gangsfase til at operere side
løbende med disse. 

Et nyt bagagesorterings
anlæg, der sikrer at ingen 
kuffert befinder sig i transit 
mellem to fly i mere end 20 mi
nutter, er bestilt. Anlægget 
ventes klart i begyndelsen af 
1998. 

(Efter Inside SAS). 

Herunder: Sådan kommer den 
nye stationsterminal til at tage 
sig ud, set fra Ellehammersvej. 
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Flyv prover: 

Mooney M-20R Ovation 
Tekst og foto: Knud Larsen 

Vejrudsigten en dag 
sidst i november for 
det sydlige Jylland: 
Kraftig sydøstlig 
vind, overskyet I 
800 ft, tidvis sigt 
2000 m i regn og 
sne, skyhøjde 400 ft 
og nul grader ved 
Jordoverfladen. 
Det lyder ikke som 
den rigtige dag at 
prøve et nyt fly, 
men vejret var fak
tisk perfekt til 
Mooney M-20R 
Ovation. 

Mooney Alrcraft 
AlbertW. Mooney havde kon
strueret fly for andre fabrikker 
siden 1922, men først den 5. 
juli 1946 grundlagde han sin 
egen fabrik i Wichita, Kansas. 

Det første fly fra den hed M-
18 Mite og var ensædet. 

I 1953 kom næste model 
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med betegnelsen M-20. Det 
var en firesæder, lavvinget 
med krop af svejsede stålrør 
og trækabine. Den havde op
trækkeligt understel og en mo
tor på 150 hk. 

I de forgange over 40 år har 
betegnelsen M-20 efterfulgt af 
et bogstav været anvendt på 
næsten alt der er kommet ud 
af fabrikken, der siden 1953 
har ligget i Kerrville, Texas. 

Mooney Aircraft har flere 
gange haft økonomiske pro
blemer og har skiftet ejer nog
le gange. Aktiemajoriteten 
indehaves nu af franske inte
resser. Trods dårlige tider i det 
seneste årti har Mooney alli• 
gevel forsøgt sig med nye mo
deller, bl.a. M-20L med Por
sche-motor. 

For tiden produceres, ud• 
over Mooney Ovation, også 
Mooney MSE (model M-20J) 
og Mooney TLS Bravo (model 
M-20M). I mellem den 200 
hestes MSE og den 270 hes
tes turboladede TLS Bravo, 
der i iltfattige højder går 220 
kts, er der både prismæssigt 
og ydelsesmæssigt et stort 

OY..SVV fotograferet i EKRK nogle dage før flyvningen. 

spring, hvor Ovation passer 
fint ind. Med en rejsehastig
hed på 190 kts i højder, hvor 
det ikke er nødvendigt med 
iltmaske, er det en pragtfuld 
rejsemaskine. 

Ovation 
Den nye Mooney Ovation står 
klar i Sun-Air's hangar i Bil
lund. Direktør og luftkaptajn 
Niels Sundberg, ejer af Sun
Air of Scandinavia A/S, har i 
mange år været Mooney fan 
og Mooney pilot, og i mange 

år også Mooney-importør. 
Sammen gennemgår vi flyet i 
tørvejr, medens slud og let sne 
falder udenfor. · 

Ovation har det samme 
lange skrog som TLS Bravo 
(MSE er ca. 65 cm kortere) og 
dermed også de lange side
vinduer, der giver fin udsigt for 
bagsæde-passagererne, 
men også fin udsigt skråt bag
ud for piloten. 

Flyet er udstyret med Con
tinental-fabrikkens største mo
tor, en sekscylindret IO-550-
G. Den samme motor sidder i 

TKS afisningssystemets vingeforkanter pA styrbords vinge. 



Beech A36, hvor den yder 300 
hk ved 2.700 omdr./min, men 
i Mooney'en yder den 280 hk 
ved kun 2.500 omdr./min, hvil
ket den gør ualmindeligt blødt 
og vibrationsfrit. 

Åbningerne bag propellen 
til motorens køleluft er meget 
små, men selv med motorens 
store effekt er der ingen køle
problemer. Af samme årsag 
har Mooney heller ikke udsty
ret den med cowl-flaps. 

Egetdesign 

Mooney har flere kendetegn, 
der går igen på alle modeller
ne. På lang afstand kan man 
genkende halefinnen med den 
lodrette forkant og det frem
adstræbende sideror. Det op
trækkelige understels affjed
ring med gummi-skiver an
bragt i lag ses heller ikke på an
d re flytyper. 

Et andet særkende er baga
gerumsklappens placering i 
højde med vinduerne, så man 
skal løfte taskerne op og sætte 
dem ned i flyet - det er nu ikke 
så besværligt, som det lyder. 
Bagagerummet må laste 54 
kg. 

Bagagerumsklappen kan 
bruges som nødudgang, da 
den kan åbnes indefra. 

Haleplanets og vingernes 
forkanter sidder retvinklet på 
kroppen, men den fremad
stræbende bagkant på begge 
giver det synsindtryk, at vin
gerne er fremadbøjede. 

De store vinger giver plads 
til store benzintanke, en i hver 
side, der hver kan rumme 167 
I. Fornuftigvis er der brænd
stofmåler på vingerne, der gør 
det nemmere at del-tanke. 

Vingerne giver også plads 
til vacuumdrevne luftbremser 
og to landingsprojektører i 
vingeforkanterne. 

De eldrevne flaps udgør 2/ 
3 af vingebagkanten, så stall
hastigheden kan holdes un
der de krævede 60 kts. 

Alle rorflader er styret gen
nem stødstænger. 

Højderorstrimmet, der er 
elektrisk styret, foregår ikke 
som sædvanligt ved at justere 
en trimklap. Nej - på en Moo
ney ændres hele haleplanets 
indfaldsvinkel. 
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Mooney'ens karakteristiske 
halefinne med afisningstor
kanten. 

Is 

Grunden til, at det ikke gør 
noget, at der er lidt is og sne 
i luften er, at netop OY-SW, 
som vi skal i luften med, er 
udstyret med et glykolbaseret 
afisningssystem fra firmaet 
TKS. Systemet består af tita
niumlister monteret på vin
geforkanterne og forkanten af 
både det vandrette og lodrette 
haleplan. 

I underkanten af den ven
stre del af forruden sidder en 
lille bom, hvori der ved hjælp 
af laserteknik er boret utallige 
små huller, hvor igennem gly
kolen presses ud. Fartvinden 
fordeler glykolen over og under 
vingerne og op over forruden. 
Den trebladede propel er også 
monteret med de-icing udstyr. 

Prisen for dette ekstraud
styr er ca. 50.000 US Dollars, 
men til gengæld er flyet så 
godkendt til flyvning i vejrfor
hold med mulighed for is. 

Indendørs 

Med 200 I benzin i tankene 
steg vi ombord gennem døren 

i højre side. Niels Sundberg i 
venstre sæde, hvor han un
dervejs til Tirstrup vil gennem
gå Mooney'ens udstyr og især 
afisningssystemet. 

Den seks-cylindrede ind
sprøjtnings-motor starter 
straks med en dyb lyd. Man 
kan ligefrem fornemme kraf
ten selv ved tomgangshastig
heden under opvarmning af 
den 9.000 cm3 store motor. 
Afisningssystemet slås til for 
at kunne opløse det slud, der 
ligger på vingerne. 

Ombord sidder man som i 
en sportsvogn med benene 
dybt inde under panelet. Fød
derne finder pedalerne, og 
sædet justeres frem-tilbage 
og op-ned, til det passer. 

Passagererne har meget 
fin benplads og separate kon
takter ved hver sæde til belys
ning og ventilation. 

Der er godt udsyn gennem 
de lange sidevinduer og ad
gang til bagagerummet fra ka
binen. Navigationlys, lan
dingslys og øvrigt udendørs 
lys styres gennem et lille panel 
i loftet. Der er kun rulleseler 
ved forsæderne. 

Luftbremserne aktiveres med 
en knap pfJ. rattet. 

OY-SW i Tirstrup med direktør Niels Sundberg pfJ. vingen. 

Panelet 

Ud over flyveinstrumenterne i 
den sædvanlige T-opbygning 
og standard motorinstrumen
ter findes på panelet bl.a. må
ler for topstykketemperatur 
(CHT) og udstødningstempe
ratur (EGT). Den sidste bru
ges til overvågning af magring 
af benzin-luftblandingen. 

Lige ved EGT sidder en 
digital brændstofforbrugsmå
ler, så man kan aflæse det øje
blikkelige forbrug. 

Tre små lyspaneler viser de 
aktuelle indstillinger af el-si
derortrim, flaps og højderors
trim. 

Håndtaget til understellet 
sidder højt placeret på pane
let, mens flapskontakten sid
der under mixturehåndtaget, 
så den klassiske forseelse 
med at tage fejl af disse to 
håndtag burde Ikke kunne 
finde sted. 

Udover radio- og nav-ud
styr til IFR-flyvning er OY-SW 
udstyret med GPS, der er kob
lettil autopiloten. I højre side af 
panelet sidder kontakter og 
kontrollamper til TKS afisnings
systemet. 

Start 

Vi taxier ud til bane 09, får kla
rering og starttilladelse. 

Det elektriske siderorstrim 
er stillet i start-position, så der 
behøves ikke meget ben på 
højre sideror for at udligne 
propeleffekten. 

Niels giver fuld gas. Vi let
ter ved 70 kts og accellererer 
til 120 kts. Ved denne fart sti
ger vi med ca 950 ft/min . Ved 
vor aktuelle vægt kunne nås 
imponerende 1.200 ft/min ved 
105 kts, der er bedste stige
fart. 

Afisningssystemet er slået 
til under vor IMC-tur i 6.000 ft 
til Tirstrup. Systemet kan ind
stilles til afisning af allerede 
fastsidende is eller være tændt 
for at modvirke, at is sætter sig 
på forkanterne. Der er separat 
kontakt til at give glykol på 
forruden. Bag bagagerummet 
findes en beholder til glykolen, 
der kan fyldes på gennem en 
udvendig klap. 
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tanten og fugleburet med og 
samtidigt have fulde tanke. 

Rejsefly 

Mooney Ovation er skabt til 
hurtige rejser i højder, hvor 
man uden at blive generet af 
en iltmaske kan holde hastig
heder op til 190 kts (max. rej
sehastighed i 9.000 ft) over 
afstande op til 2.100 km. Og 
med afisningsudstyr som på 
OY-SVV kan man rejse under 
vejrforhold, som vil holde an
dre på jorden. 

Det omfattende instrumentpanel med afisningskontrollerne længst til højre. 

Pilot og passagerer har fine 
forhold om bord. Der er god 
benplads både for og bag. Al
le pladser har separate kon
troller for ventilation og lys. 
Lysindstillingerne kan over
styres af piloten. 

Luftbremser 

Mooney'en er en hurtig ma
skine. Ved en motorindstilling 
på 24" indsugningstryk og 
2.400 omdr/min kan der i lav 
højde holdes hastigheder på 
omkring 165 kts, hvilket gør at 
det er muligt at blande sig 
med DC-9 og andre trafikfly 
på de store lufthavne. 

Men farten skal jo også 
kunne reduceres igen, og det 
er der flere muligheder for. 

Kun få fly har som Moo
ney'en luftbremser. De er va
cuumdrevne og aktiveres af 
en kontakt på rattet. Der er in
gen hastighedsbegrænsning. 

Understellet kan sættes ud 
ved 140 kts og flaps ved 11 O 
kts. 

Hvis man fastholder motor
indstillingen, vil udsætning af 
luftbremser medføre en ned
stigning med ca 500 ft/min. På 
den måde undgås det at 
chockafkøle motoren ved ned-

De fire gummiringe udgør af
fjedringen. 

stigning ved lave motorom
drejninger. 

Efter at have byttet sæder 
i Tirstrup prøvede jeg en 
kortbanestart. 

De 280 hk holdes med 
bremserne. Når de slippes, 
stiger farten hurtigt til 65 kts, 
hvor flyet tages i luften efter 
få hundrede meters bane. Der 
er ikke megen udsigt over næ
sen, mens vi stiger hurtigt op
ad med 85 kts, der giver 1.500 
ft/min. 

Ebeltoft Vig lagde havud
sigt til diverse ottetaller, lang
som flyvning, drej med 30 og 
45 graders krængning m.m., 
inden vi fik lov at lave en an
flyvning til bane 1 O left. 

Vinden er turbulent fra 160 
grader med 15 kts stødende 
til 24. Mooney Ovation er et 
stort og tungt fly, der giver sta
bilitet. Med en finalefart på 85 
kts og rolige rorudslag blev 
anflyvning og landing slet ikke 
så ringe, som man siger på de 
kanter. 

Vægte 

Max. startvægt er 1.528 kg, 
men max. tilladt landingsvægt 
er 1.452 kg, så hvis du er star
tet med fuldvægt, bliver du 
nødt til at brænde 105 I ben
zin (ca 2 timers flyvning) af in
den du kan lande. 

Tankene kan rumme 337 I 
benzin. Med den mængde 
kan to personer og ca 100 kg 

bagage flyve ca 10 timer med 
45 procent ydelse. 

Eiler tre voksne uden baga
ge. Men der er jo heller ingen 
grund til altid at flyve med 
fyldte tanke, idet bare 150 I (3 
timers flyvning) giver dig en 
rækkevidde på 1.000 km. Det 
er dog nødvendigt at beregne 
vægten af last (passagerer) 
og brændstof ret præcist, idet 
du ikke bare kan tage familien, 

Interiørfarverne er holdt i 
lysgrå og hvid. Det er næsten 
for nobelt - lidt mere spræl i 
farverne ville kvikke op. 

Listen over forskellige valg
muligheder i radio- og nav-ud
styr er lang, og listen over ek
stratilbehør, som fx. air conditi
on anlæg, iltsystem, afisnings
udstyr på vinger og propel og 
læderinteriør er mindst lige så 
lang til "your private airliner". 

Mooney M-20R Ovation 

Continental IO-550-G 280 hk v/2500 omdr./min 
Constant speed propel, 1,85 m diameter 
Fire sæder 
Optrækkeligt understel 

Spændvidde: .................................................... 11,00 m 
Længde: .............................................................. 8, 15 m 
Højde: .................................................................. 2,54 m 
Tornvægt: ........................................................ .. 1009 kg 
Max. startvægt: ................................................ 1 .528 kg 
Max. landingsvægt: ......................................... 1.452 kg 

. Max. rejsehastighed: ............................ 190 kts/9.000 ft 
Rækkevidde: ..................... 1.130 nm/6, 7 timer i 9.000 ft 
Stallhastighed 

(flaps og hjul nede): ..................................... .. .. . 59 kts 
Tjenestetophøjde: ............................................ 20.000 ft 

Grundpris med IFR basisudstyr: ............... 299.950 USD 

Import, salg, service og reparation af Mooney: 

Sun-Air of Scandinavia A/S 
Lufthavnsvej 33 
7190 Billund 
tlf. 75 50 0100 
fax 75 33 86 18 

• 
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Danske militærfly 
Steen Hartov og Jørgen E. Larsen: Forsvarets fly efter 1945. 
Flyvevåbnet, 1995. 48 s., format A4. 25,00 kr. hft. 

For hver af de 61 flytyper er der en generel skildring af typens historie, en udførlig 
redegørelse for dens anvendelse i Danmark og de vigtigste (tilstrækkelige) tekni
ske data. 
Der er farvebilleder - ikke alle lige gode - af næsten alle typer. Tilsyneladende må 
kun KZ 111, Spitfire P.A. 11, Boeing 8-17, KZ X og Bell 47G nøjes med sort-hvide 
billeder, så hvis nogen har farvebillede/dias af disse, bedes de kontakte 
Flyvevåbnets historiske Samling i Karup. 
Det er typehistorie af høj kvalitet, og det burde have været en rigtig bog. Til 
gengæld er denne publikation utrolig billig - den koster kun 25,00 kr., skriver: 
toti-fem 0/100, endda inklusive forsendelse. 
Den kan erhverves ved at sende en check på beløbet til 
Produktionselementet 
FLV Specialskole 
Jonstrupvej 240 
2750 Ballerup 

Hos SUN-AIR har vi sat kunden i focus 
-vi ved hvad der skal til .... 
SUN-AIRs nye konkurrencedygtige 
vedligeholdelseskoncept er svaret ..... . 
.JAA 145 Aut. værksted SLV 002 - garanti for professionelt arbejde 

Professionel modtagelse og vejledning 
Professional receipt and guidance 

Højt specialiseret stab af mekanikere 
Professional and highly skilled staff of technl<ians 

Kontrolafdeling med styr på modifikationer etc. 
Own QC department with Up-to-Date Manual/SB/LDA library 

Altid et stort udvalg af originale reservedele 
Always a large inventory of originally n,pair parts 

Eget El & Avionics værksted 
In house Electrical- and Avionic.• shop 

Eget motorværksted for Garrett 331- og P&W turbinemotorer 
In house appmvod engineshop for Garrett 331- and P&W turhineengines 

Garanti på både dele og arbejde 
Waranty on hoth parts and labor 

Skriftligt slut check på alle fly 
Writing Final Check on all aircrafu 

Vælger du SUN-AIR of Scandinavia A/S som samarbejdspartner inden for flyvedligehold, 
vælger du samtidig en professionel og højt uddannede stab af flymekanikere som kan deres 
håndværk til bunds. 

Vi er eksperter 
på følgende flytyper: 

...- Over 5700 kg. 

BAe Jetstream 31 / 41 

Fairchild SA 227 

Cessna Citation 550 I 551 

-1.- Under 5700 kg. 

Cessna Citation 500 

Cessna alle typer 

Piper alle typer 

Partenavia P68 

Embraer EMB 1 lOP 

Mitsubishi MU2B 

MooneyM20 

Beech 33, 35 

Beech 90, 95, 100 

Fairchild SA 226 

SUN-AIR of Scandinavia A/S har konkurrencedygtige priser på såvel arbejdsløn som 
reservedele. Med ca. 22.000 partnumre på vore lagerhylder sikrer vi vore kunder mindst 
mulig tid på jorden. l Ring SUN-A/R 

- SERVICE 
~~ AUTIIORJZED r" STATION 

Billund: +45 76 50 01 30 Århus: +45 86 36 30 55 
Alrllne service III GA pris 

~ 

Cessna 
TPE331 
MAJOR 
SERVICE CENTER 

6llledSlgnal 
A&RO II PACR 

Prøv SUN-Am of Scandinavia A/S næste gang du skal have lavet service - du vil ikke fortryde. 
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Safety first: 

Ingen plads til tilfældigheder 

En entydig bestemmelse af skadesmeka
nismen på komponenter og anlægsdele 
er den vigtigste grund til at udføre skade
og havarianalyser. FORCE Instituttet be
skæftiger sig med sådanne analyser 
blandt andet på fly. Det stiller store krav 
til medarbejdernes ekspertise, udstyr og 
værktøjer. 

- Det er bydende nødvendigt, 
at skadesmekanismen på 
komponenter og anlægsdele 
identificeres, inden der gøres 
tiltag for at imødegå lignende 
skader i fremtiden. En man
gelfuld eller fejlagtig skade
analyse vil normalt medføre, at 
de korrektioner, der iværksæt
tes, ikke løser det aktuelle 
problem - men måske lige
frem forværrer det, siger civil 
ingeniør Hans Peter Nielsen, 
FORCE Instituttet, der har ar
bejdet med disse problemer i 
mange år. 

- I andre tilfælde er det pla
ceringen af ansvar, f.eks. med 
relation til et forsikringsselskab, 
der gør det nødvendigt at 
igangsætte en skade- og ha
varianalyse. Har der ved en 

26 

ulykke været personskade, 
eller i værste fald dødsfald, vil 
der normalt fra offentlig myn
dighed blive rejst krav om en 
tilbundsgående undersøgelse. 

- Der kan anføres mange 
andre grunde til at foretage 
skade og havarianalyser, si
ger Hans Peter Nielsen, men 
en ting står fast: Skal vi lære 
af vore fejltagelser, er et ind• 
gående kendskab til og en 
sikker identifikation af de ned
brydende mekanismer nød
vendig! 

Check på flydele 

Et lille hjørne af arbejdsområ
det inden for skade- og hava
rianalyser hos FORCE Institut
tet er flyindustrien . 

Hans Peter Nielsen 
er 46 år og blev 
civilingeniør i 1977. 
Efter at have erhver
vet licentiatgraden 
(PhD) kom han i 1981 
til Korrosionscentra
len, der nu indgår i 
FORCE Instituttet. 

- Vi udfører analyser af mo
tordele på jetfly, typisk turbi
nebladenes tilstand, herunder 
hvor varme de har været un
der flyvningen. I den forbin
delse ser vi på selve materia
lelegeringens struktur, og så
danne undersøgelser kan vi 
lave både destruktive og ikke
destruktive, fortæller Hans 
Peter Nielsen videre. Det kan 
nemlig være af interesse at fa 

at vide, hvor varmt et aktuelt 
turbineblad har været - typisk 
i forbindelse med et erstat
ningsspørgsmål. Er det pilo
ten, der har fløjet for "varmt", 
har kølingen svigtet, eller er 
turbinebladet fremstillet uhen
sigtsmæssigt på fabrikken? 

- Når der sker skader på 
flydele, er det meget vigtigt at 
finde ud af, hvorfor skaden 
opstod. Hvad er naturen bag 

FORCE Instituttet 

FORCE 
INSTITUTTET 

FORCE Instituttet er en selv
ejende, næn-profitinstitution, 
godkendt af Erhvervsmini
steriet som teknologisk ser
viceinstitut og tilknyttet Aka
demiet for de Tekniske Viden
skaber. Det blev oprettet i 
1941 som Dansk Svejsecen
tral. 

Gennem fusioner i 1990 
og 1991 med Korrosionscen
tral en, Isotopcentralen og 
dele af Dantest opstod FOR-
CE Instituttet, hvis aktivi 
tetsområder omfatter: 

O Prøvnings- og informationsteknologi 
0 Inspektion 
O Materiale- og produktprøvning 
O Kontrol og certificering 
O Sammenføjningsprocesser 
O Produktionsteknologi 
O Materiale- og overfladeteknologi 
0 Korrosionsbekæmpelse 
0 Skadesopklaring 
O Energi og måleteknik 
o Kalibreringsteknik 
O Kemisk analyse 
O Medico-, isotop- og sensorteknik 
O Kvalitetsstyring og miljøledelse 
O Systematisk vedligehold 
O Undervisning 

FORCE Instituttet har ca. 700 medarbejdere. Hovedkon
torets adresse er Park Alle 345, 2605 Brøndby, tlf. 43 26 
70 00. Desuden er der afdelinger i Esbjerg, Vejen, Ål
borg og Århus og et datterselskab i Sverige - STK lnter 
Test AB. 
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den aktuelle skade? Er det ud
mattelse, er det spændings
korrosion, er det overbelast
ning, krybning eller fabrikati
onsfejl? Kort sagt: Hvad var 
grunden til, at netop denne 
skade opstod? 

- Hvis man ikke finder ud 
af, hvorfor en komponent gik i 
stykker, ved man heller ikke, 
hvilken vej man skal gå for at 
undgå, at den næste kompo
nent går i stykker. Sætter man 
en identisk reservedel i og 
lader den køre under identiske 
forhold, går den også i styk
ker. Der er altså ikke sket no
gen forbedring ... 

- Er det den civile eller den 
militære luftfart, der lægger 
størst beslag på jeres ind
sats? 

- Det er i den civile luftfart, 
at langt den overvejende del 
af vort arbejde med fly ligger. 

For militæret er vores opgaver 
mest vedligeholdsarbejder 
som f.eks. ,,shot peening" 
(kuglebombardering) på flye
nes hjulfælge (landingshjule
ne) og disses støtteben. Den
ne operation udføres i øvrigt 
både på civile og militære fly. 
I begge tilfælde kan der f.eks. 
ved de periodiske eftersyn af 
flyene observeres ridser eller 
andre mærker på komponen
terne. Er de pågældende kom
ponenter shot peenet fra fa
brikken, skal de efter repara
tion igen shot peenes. 

- I Danmark er der en ræk
ke vedligeholdsfirmaer, som 
varetager de periodiske efter
syn af flyene, og de kommer 
jævnligt og anmoder os om at 
se på en eller anden kompo
nent og vurdere, hvad der kan 
være årsag til skaden. 

- Jeg vil endelig nævne, at 

vi har et tæt samarbejde med 
Havarikommissionen for civil 
Luftfart. I langt de fleste tilfæl
de kan havarikommissionens 
egne folk selv løse problemet, 
men de har ikke de samme 
udstyr og værktøjer, som vi har 
her på FORCE Instituttet. Jeg 
tænker ikke mindst på vort 
scanningelektronmikroskop, 
der kan forstørre op til ca. 
200.000 gange. 

Høje temperaturer 
nye materialer 

Et af de områder, hvor der in
den for flyindustrien forskes 
og udvikles løbende, er ma
terialerne, idet jo højere varme 
motorerne kan arbejde ved, 
desto større nyttevirkning får 
man ud af dem. 

- I dag er f.eks. turbinebla
dene i jetmotorer lavet af en-

krystaller. Normalt siger vi, at 
et finkornet materiale er bed
re, stærkere og sejere end det 
samme materiale i en grov
kornet udgave - undtagen når 
det drejer sig om det fæno
men, vi kalder krybning, siger 
Hans Peter Nielsen. Ved kryb
ning er korngrænserne sæd
vanligvis de svageste steder 
i et materiale, og her har man 
i flyindustrien taget konsek
vensen ved at fjerne alle korn
grænser i turbinebladsmate
rialerne, d.v.s. at vi her taler 
om en-krystaller. 

- De legeringer, der er tale 
om i den forbindelse, består 
først og fremmest af nikkel, 
men også krom, aluminium og 
titan indgår i de anvendte le
geringer - også kaldet super
legeringer, hvor hovedbe
standdelen er nikkel, slutter 
Hans Peter Nielsen. • 

Total flyvedligeholdelse 
Stempelmotorer • Renovering af TCM & Lycoming motorer • Reparation • "Shock Loading" inspektion • Komponent reparation • Installation af motorer • Hurtig leveringstid 

Flyvedligeholdelse • Eftersyn • Reparation • Modifikation • Struktur- og glasfiber reparation Fuelcells • Reparation • Salg 
• Svejsning • Propelinstallation • Slange- og rørfremstilling • Installation 

I forbindelse med motor- eller propelinstallationer tilby
der vi gratis vibrationsanalyse og propelafbalancering. 

JAA autorisation nr. SLV 032, ISO 9002 certificeret! 

Danish Aerotech A/S er et selskab i FLS Aerosi:,ace 
Gruppen, Europas største uafhængige leverandør af 
flyvedligeholdelse. • 

IJL~E . 
dANISH AEROTECH 

Karup Air Base, P.O. Box 53, DK-7470 Karup, Denmark 
Tel.: +45 99 62 62 62, Fax: +45 99 62 63 64 



Brug og vedligeholdelse 
af faldskærme 

Denne artikel fortæller ganske godt hvordan 
man skal omgås med sin faldskærm. Den bur
de også fjerne tvivl man har om faldskærme. 
Det vides desværre ikke hvem der har skre
vet denne artikel, da den har været trykt i ad
skillige klubblade landet over. 

Faldskærme er normalt stan
dardudstyr i svævefly, også 
ved skoleflyvning. Dels af hen
syn til kollisionsrisikoen, dels 
for at vænne eleven til at bære 
og behandle en faldskærm. 

Man bør være fortrolig med 
håndteringen af sin faldskærm. 
Ikke alene med hvordan den 
bruges i praksis, men også 
hvordan den tages på og ju
steres, så den sidder fast til 
kroppen. Dersom seletøjetik
ke er spændt ordentlig, vil 
man få en særdeles ubehage
lig oplevelse, hvis man skulle 
få brug for faldskærmen. 

Selv om det ikke er de 
samme faldskærme sports
faldskærmsspringere anven
der, kan det anbefales svæve
flyvere at tage et kursus i en 
faldskærmsklub og få et sprin
g eller to for at få lidt mere 
indblik i brugen af faldskær
men. 

I Danmark anvendes kun 
redningsskærme med manu
el udløsning. Dvs. at piloten 
selv skal trække i udløserhånd
taget efter at have forladt sit 
havarerede fly. 

De fleste moderne fly er 
indrettettil rygskærme. Flyver 
man uden faldskærm, vil det 
være nødvendigt at erstatte 
den med en rygpude. Det an
befales dog stærkt at flyve 
med faldskærm under alle for
hold. 

For at bibeholde den op
timale åbningshastighed skal 
faldskærmen ompakkes med 
jævne mellemrum. I Danmark 
er ompakningsfristen 120 da
ge, og ompakningen skal fo
retages af en godkendt fald
skærmspakker med certifikat 
til den pågældende fald
skærmstype. 

Endvidere skal alle fald· 
skærme i Danmark efterses 
og godkendes en gang om 

året, og dette skal foretages 
af en godkendt faldskærms
rigger eller -kontrollant. Beg
ge dele skal indføres i skær
mens journal, ligesom hæn
delser såsom åbning ved 
spring eller utilsigtet åbning i 
håndtaget på jorden også skal 
indføres. Hele skærmens "liv" 
skal kunne læses af journalen. 

Ved det daglige eftersyn 
påser man, at plombetråden 
ved den nederste lukkesplit ik
ke er brudt, at der er fri gen
nemgang i kabelslangen, at 
håndtaget sidder på sin plads, 
og at dette ikke er blokeret af 
en rem eller et spænde, samt 
at hele skærmen har et normalt 
og "tilforladeligt" udseende. 
Fx kan den fjederbelastede 
pilotskærm, som sidder i ka
lottens top og som springer ud 
og trækker selve faldskær
men med sig, være "væltet" 
eller forskubbet. Dette ses ty
deligt uden på hylstret, og er 
dette sket, skal faldskærmen 
straks ompakkes og må ikke 
anvendes før, da man kan ri
sikere en fatal forsinkelse eller 
i værste fald ingen åbning. 

Når flyvesæsonen er slut, 
anbefales det at trække i ud
løserhåndtaget og lukke kalot
ten ud af dens trange bolig. 
Vinteren over opbevares den 

bedst i en stor sort plasticpose 
som ikke skal lukkes. Der skal 
kunne komme luft til faldskær
men, ligesom den skal opbe
vares i en ventileret rum uden 
adgang for sollys, der inde
holder ultraviolette stråler, 
som faldskærmsstoffet ikke 
tåler. 

Redningsskærmen er et 
vigtigt og naturligt tilbehør til 
flyet, og den skal behandles 
lige så omhyggeligt som en
hver anden livsvigtig funktion 
på flyet. Den skal beskyttes 
mod regn og anden fugt, og 
den må ikke komme i forbin
delse med regn og anden 
fugt, og den må ikke komme i 
direkte forbindelse med olie, 
fedt eller akkumulatorsyre. 
Ligeledes er det en dødssynd 
at bruge sin faldskærm som 
vingetipvægt, når flyet står 
parkeret på jorden. 

Når skærmen ikke er i brug, 
skal den dækkes, så solens 
stråler ikke når den, og helst 
lægges i en transporttaske. 

Det er vigtigt, at piloten prø
ver at forestille sig de situatio
ner, i hvilke der kan blive ak
tuel brug af faldskærmen. Fly
et kan blive beskadiget ved en 
kollision i luften eller på anden 
måde komme ud af kontrol. 
Ved sådanne situationer er det 
naturligvis livsvigtigt, at pilo
ten er 100% fortrolig med be· 
tjeningen af såvel sikkerheds
seler som med cockpittets åb
n i ngsmekan isme samt fald
skærmens udløserhåndtag. 

Der findes ingen standard
procedure for brug af en red
ningsskærm, idet forløbet og 
højden for havariet vil være 
forskellig. Tiden er altid den 
værste fjende, og her er tiden 
ensbetydende med højde. 

Har man stor højde, dvs. 
mindst 4-500 meter, er der ik
ke noget i vejen for at vente et 
sekund, efter man har forladt 
flyet, inden der trækkes i udlø
serhåndtaget. Men i lavere 
højder er det om at få skær-
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men ud, så hurtigt det overho
vedet kan lade sig gøre. Fald
skærmen er "ligeglad" med, 
om den skal åbne i det van
drette, skrå eller det lodrette 
plan. 

En tørste betingelse forfald
skærmens funktion er nemlig 
hastigheden. Og om has
tigheden hedder flyvehastig
hed og er vandret, eller den 
hedder faldhastighed og er 
lodret, eller noget midt imellem, 
det er ligegyldigt for faldskær
mens funktion. 

Ved brug af en rednings
skærm er det om at bruge den 
hastighed man har. Der er 
sjældent tid til at bygge ny 
hastighed op til dette formål. 
Det bedste "standardiserede" 
råd, der kan gives, er: Træk 
hårdt i udløser håndtaget så 
hurtigt som muligt, så du er fri 
af flyet. 

I de fleste moderne fly lig
ger piloten delvis ned under 
flyvningen, og det kan derfor 
være vanskeligt at komme 
hurtigt ud af flyet. Dette må 
derfor nøje indstuderes på jor
den. Husk at udspringet kan 
vanskeliggøres af, at flyet er i 
spind eller anden unormal fly
vestilling, og det vil stjæle me
gen kostbar tid. Ikke alle 
skærmtyper åbner lige hurtigt, 
selv under de samme forhold. 
De fleste ældre rednings
skærme, og alle militære over
skudsskærme, er syet at et 
temmeligt porøst materiale. 
Dvs. kalotstoffet har en høj luft
gennemtrængelighed. Deri
mod er de nye moderne red
ningsskærme forsynet med 
lavporøs kalot eller med en 
helt lufttæt kalot. Denne for
skel i kalotstoffets gennem
trængelighed har en del at 
sige med hensyn til både 
åbningshastigheden og syn
kehastighed. 

En skærm med den sam
me diameter, fx 24 fod (7,3 m) 
vil åbne langsommere og 
synke hurtigere, hvis den er 
højporøs, ligesom den vil 
åbne hurtigere og synke lang
sommere, hvis den er lavpo
røs. Det har derfor sikkerheds
mæssig betydning, at det an
vendte faldskærmsgrej er af 
en ny moderne type. 

Slutfaldshastigheden tor et 
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menneskeligt legeme i frit fald 
i højder under 500 meter er ca. 
50 m/sek. Hvis en ældre type 
højporøs faldskærm bliver 
åbnet i denne hastighed, vil 
åbningstiden, indtil den er 
fuldt bærende, være ca. 1,5 
til 2 sek. 

Hvis man under samme 
hastighed åbner en lavporøs 
skærm, vil åbningshastighe
den ikke være mere end ca. 
0,8 til 1,6 sek, og det ene 
sekunds forskel vil måske 
være de 50 meter det redder 
dit liv. 

Alle moderne rednings
skærme er styrbare. Trækker 
du i det højre styrehåndtag, så 
drejer skærmen til højre, og 
omvendt til venstre. Dette kan 
være nyttigt for at styre uden 
om eventuelle forhindringer, 
hvis der er tid til det inden lan
ding. Land med samlede fød
der - det vil mindske risikoen 
for benskader. 

Den lodrette landingshas
tighed er afhængig af pilotens 
vægt, skærmens størrelse og 
kalotstoffets gennemtrænge
lighed og kan variere med dis
se faktorer fra 1 O til 2 m/sek. 
Med moderne 0-porøse skær
me vil en pilot på 75 - 80 kg 
lande med en hastighed , der 
svarer til et almindeligt hop fra 
et køkkenbord og ned på 
gulvet. 

Kombineret med den lod
rette faldhastighed vil vind
hastigheden også have en 
indflydelse på landingen. Hvis 
det blæser, er det formåls
tjenstligt at forsøge at rulle 
rundt i landingen for at komme 
op at stå igen, så man kan lø
be rundt om skærmen. Kan 
man ikke dette, vil man risike
re, at vinden fylder skærmen 
med luft og trækker piloten 
med ud over marken. I så fald 
man få skærmen til at falde 
sammen ved at trække i en af 
styrelinierne, indtil kalotten er 
deformeret så meget, at luften 
ikke har tag i den mere. 

Ved landing i vand er det 
vigtigt at komme ud af seletø
jet så hurtigt som muligt, men 
lad være med at udløse nogle 
at spænderne, før landingen 
er sket. Det er næste umuligt 
at bedømme sin højde over 
vand. • 

MødER 

Flyveteknisk Selskab 
Mandag den 17. februar kl. 2000 i Ingeniørhuset, Vester 
Farimagsgade 29 i København: Konstruktion og 
fremstilling af jetmotorer til mode/fly. Foredrag af Lars 
Nøhr. 

Obs. tidspunktet! 
Tilmelding: Tlf. 3315 65 65, lokal 2055 eller fax 3315 

3707. 

Dansk Flyvehistorisk Forening 
Lokalafd. København 

Onsdag den 19. februar kl. 1930 i auditoriet på Svane
møllens Kaserne, bygn. 23, 2:Arsmødeogcauseriom 
udenlandske flyvemuseer (med lysbilleder). 

Danmarks Flyvehistoriske 
Selskab 
Lørdag den 8. februar kl. 1300 på Mobilium, Billund: 
Sådan var det at flyve Meteor. Foredrag af major Oluf 
Eriksen (ERI). 

Søndag den 16. februar kl. 10-16 på Mobilium, Billund: 
Modelbygning og flyrestaurering i Flyvemuseet. 

Københavns flyvehistoriske 
Selskab 
Onsdag den 12. februar kl. 1900 på Tycho Brahe Plane
tarium, København: Filmaften. Nærmere oplysning på 
tlf. 38 74 47 03. 

SAS FLIGHT ACADEMY 
og 

LUFTFARTSSKOLEN 
uddanner 

TRAFIKFLYVERE 
Ring eller skriv efter uddannelsesprogram med nærmere oplysninger 

om optagelsesbetingelser, uddannelsesforløb, priser etc. 
-...; __.. hos: JA$ 

_..,.;---
TRAFIKFLYVERSKOLEN/ 

DANISH AVIATION COLLEGE 

FLIGHT ACADEMY 

Lufthavnsvej 60, DK 4000 ROSKILDE 
Tel. +45 32 82 BO BO - Fax +45 32 82 BO 95 
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Boeing 737 
Den første af den nye generation af Boeing 737 havde sin debut den 8. december i overværelse 
af næsten 50.000 mennesker. Det er en Model 737-700, og dens prøveflyvninger planlægges at 
begynde i februar. Foreløbig har 21 selskaber bestilt Boeing 737-600, 700 og 800. 

Model 737-700, der er beregnet til 124 passagerer på to klasser, ventes typegodkendt til oktober, 
og umiddelbart derefter begynder leverancerne. Maersk Air, der er launch customer sammen 
med Southwest Airlines, har bestilt foreløbig seks. 

SAS har afgivet bestilling på 41 Model 737-600, der er lidt kortere og typisk tager 108 passagerer 
på to klasser. 

Flykending 

Vinderne af opgaven 
i nr.12: 
Poul-Erik Vestbjerg, 
lglsøvej 45, 
7850 Stoholm 
(Vingar for Norden. 
Nordens flygvapen i farg). 

Axel Ankerstjerne, 
Toelstangsvej 35, 
Mullerup, 
4200 Slagelse 
(Mirage Masters). 

Årspræmien 
Blandt samtlige i 1996 ind
komne løsninger, også 
dem med fejl i, trak vi lod 
om en ekstrapræmie, Luft
og rumfartsårbogen 1996-
97. Den blev vundet af 
Hans Poulsen , Kongevej 
128 nr. 31, 3900 Godthåb, 
Grønland. 

~ Cessna Single Engine 
Så kom de! Efter et massivt krav fra flyverdenen har CESSNA genoptaget 

produktionen af C172, C182 og C206. Udseendet og flyveegenskaberne er de samme; 
men motor, avionic og interiør er selvfølgelig ført op til 90'er standard. 

Hangar 5 Air Service er blevet forhandler af de nye Single Engines og ser frem til at betjene 
vore kunder med køb og vedligehold af Cessna fly. 

Vi fl.r leveret den første nye 172'er i juni ml.ned 1997. 

Autoriseret HANGAR~ 
Cessna servicestation AIR SERVICE 

Autoriseret 
Cessna Caravan 

forhandler 

LUFTHAVNSVEJ 4 • STAUNING LUFTHAVN• 6900 SKJERN• TLF. +45 97 36 92 66 • FAX +45 97 36 92 10 
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Navne 

Udnævnelser 

Statens 
Luftfartsvæsen 

Luftfartsinspektør 
Ib Skjøth 

Posten som chef for Luftfarts
tilsynets operative kontor, der 
blev ledig ved Bent Raths alt 
for tidlige død i fjor, er blevet 
besat med Ib Skjøth, der de 
sidste syv år har været opera
tionschef i Maersk Air. 

Skjøth, der er 64 år, er ud
dan net som officer i Flyve
våbnet og har bl.a. fløjet som 
navigatørpåMeteorN.F. 11 og 
Catalina, ligesom han var 
navigatør på den første og vist 
eneste helikopterflyvning 
Danmark-Grønland (1966, S-
61 ). 

Han er godt kendt med ar
bejdsgangen i Luftfartshuset, 
hvor han arbejdet i en snes år, 
fra 1969 til 1982 som chef for 
Certifikatkontoret og derefter 
indtil 1989 som sekretari
atsleder i det genoprettede 
Luftfartstilsyn. 

FLYV • FEB. 97 

Maersk Air 

Vicepræsident Ole Skytte 

Maersk Air's store engage
ment med Boeing har medført, 
at man oprettet en stiling i 
Seattle som selskabetsperma
nente repræsentant på flyfa
brikken. Den er blevet besat 
med MaerskAir's tekniske chef 
Ole Skytte, dernu har titel af vi
ce president, Boeing relations. 

Ole Skytte der er 56 år, blev 
udlært som radiomekaniker i 
1963 og blevteknikumingeniør 
i 1969, hvorefter han blev ansat 
i Statens Luftfartsvæsen. 

I 1971 kom han til Maersk 
Air som radioingeniør, og i 
1978 blev han chef for ingeni
ørafdelingen. I 1991 fulgte 
udnævnelsen til teknisk chef. 

Teknisk chef 
Michael Villumsen 

Maersk Air's nye tekniske chef 
er den 46-årige Michael Vil
lumsen. Han er maskiningeni
ør fra 1971 og blev i 1978 an
sat i Maersk Air efter at have ar
bejdetfor Louis Poulsen A/S, B 
& W Motor A/S og NBI A/S. 

11985 kom han til SAS, men 
allerede året efter vendte han 
tilbage til Maersk Air, nu som 
chefingeniør. 

Danish Aerotech 

HEC pensioneret 
Man må være glad for at Fly
vevåbnet midt i halvtredserne 
havde overskud af pilotaspi
ranter. Det betød nemlig, at 
selvom H.E. Christensen {HEC) 
havde bestået EK på Avnø, kom 
han ikke med til den egentlige 
flyveruddannelse på den 
anden side af Atlanterhavet. 

I stedet valgte HEC så et 
civilt job- uden relation til flyv
ning - men kom heldigvis, vist 
nærmest ved et tilfælde, i 
kontakt med Ingolf Nielsen og 
blev pilot i Cimber Air. 

Ingolf Nielsen, der den
gang havde Piper forhand
lingen i Danmark, solgte i 
1962 en Aztec til Lego. Da det 
var koncernens første fly, bad 
man Ingolf Nielsen skaf-
fe en pilot, så HEC fulgte 
med "i købet" og blev 
firmapilot. 

Det varede dog kun 
et par år. 11964 blev Le
ges flyveplads til Billund 
Lufthavn med HEC som 
chef - og det var han de 
følgende 32 år. 

Under hans dynami
ske ledelse er Billund 
blevet til landets suve
rænt næststørste luft
havn med næsten to mil
lioner passagerer om 
året og hjemsted for en 
lang række flyforetagen
d er. Få har som han 
fortjent Luftfartspokalen! 

Men nu har HEC valgt 
at gå på pension, og den 
18. december var der 
afskedsreception for 

Administrerende direktør 
Kurt Ottesen 
Nea-Lindbergs administreren
de direktør, civilingeniør Kurt 
Ottesen, er udnævnt til admi
nistrerende direktør for Danish 
Aerotech efter Jørgen H. Ør
stam der er vendttilbage til SAS. 

Kurt Ottesen, der fremover 
varetager ledelsen af begge 
selskaber, er 53 år og har tid
ligere været hos Radiometer 
som fabrikschef for den me
kaniske produktion. I 1988 
kom han til Nea-Lindberg som 
fabrikschef, og i 1990 blev han 
administrerende direktør. 

den legendariske lufthavns
chef. 

Det foregik i Danmarks Fly
vemuseum, der var fyldt til bri
stepunktet af hans mange 
samarbejdspartnere og ven
ner fra alle grene af dansk luft
fart. 

Og midt i det hele stod det 
fly, der var årsag til hele: Az
tec OY-FAV. 

HEC havde bedt om, at de 
penge, man ville have brugt til 
gaver, i stedet blev givet en 
fond til fordel for dansk civil luft
fart. Inden receptionen var der 
indgået 205.124 kr. - og der var 
givetvis mange, der havde en 
check ned til receptionen. 

Men helt for gaver slap 
HEC nu ikke! 

i ·c: 
w 
d 

J IIU...-......1 æ 
Billund lufthavns afgående 
chef H.E. Christensen (HEC) 
viser sine børnebørn hvor 
mange penge der er kommet 
ind til "Bedstefars fond". 
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Model
siderne Luftens 

bartendere 
Det er blevet daglig rutine og hverdag inden 
for den militære flyvning at forsyne forslugne 
og tørstige, moderne kampfly med brændstof 
i luften. Dag og nat - døgnet rundt i - næsten 
- al slags vejr er et tank-fly i luften "et eller 
andet sted" P' kloden for at mødes med en 
tørstig kunde, som i løbet af meget kort tid 
kan ftJ fyldt brændstof-tankene op, og efter et 
lille ophold hos den forstående, flyvende bar
tender igen kan fortsætte sine flyvske aktivi
teter. 

For plastic-modelbyggerne byder disse luf
tige service-stationer og deres brugere P' in
teressante muligheder, når flyene skal præ
senteres "in action". Især for de hobbyfolk, 
der kan lide at udstille deres modeller i pano
rama, kommer fantasien hervirkelig P' prøve. 
Her er en håndfuld af markedets nyeste sam
lesættil de flyvende tankstationer. 

Af Wilhelm Willersted 

Verdens første vel-gennem
førte brændstofpåfyldning i 
luften af et fly fandt sted den 
27. juni 1923 over San Diego 
i Californien. Kaptajn L.H. 
Smith og løjtnant J.P.Richter 
fra U.S.Army Air Service fløj i 
de Havilland D.H.48 i tæt for
mation med en anden D.H.48, 
og gennem en slange forbun
det med en tank i dette flys 
bagkrop fik de to flyvere deres 
egen maskines tank fyldt op. 

Det gik så godt, at de to 
amerikanske hær-piloter mel
lem den 27. og 28. august 
samme år kunne få overført så 
meget brændstof til deres fly, 
at de satte en imponerende 
udholdenheds- og distance
rekord, idet de i deres de 
Havilland holdt sig i luften i 37 
timer og 15 minutter, mens 
deres fly tilbagelagde en 
strækning på 5.200 kilometer 
over en 50 kilometer lukket 
bane uden for San Diego - i 
godt 100 meters højde. 

Der er nok nogle stakler på 
jorden, der er blevet irriteret 
over at se d'herrer buldre 

32 

rundt over deres hoveder i de 
halvandet døgn. Der skulle 
forøvrigt femten brændstof
påfyldninger til! 

Mens vi er ved det histo
riske, så var man også interes
serede i brændstof-påfyldning 
i luften i trediverne i England, 
da man dystede på post- og 
passagerflyvningerne over 
Atlanten. 

Man prøvede således på at 
fylde brændstof på Empire
flyvebådene fra en Handley 

Page Harrow bombemaski
ne, der var ombygget til tank
fly. 

På den britiske flypioner og 
langdistance-ekspert Sir Alan 
Cobhams anbefaling lod man 
fire af Imperial Airways' store 
flyvebåde ombygge, så de 
kunne rumme 10.000 liter 
brændstof, som så skulle 
overføres til maskinerne fra et 
tankfly, når flyvebåden var 
kommet i luften - ud fra den 
erkendelse, at et fly godt kan 
bære en større last, når det 
først er i luften, end hvis det skal 
lette med det! 

I stedet for den grøn-grå militær-farve kan man bemale sin "Ex
tender" som her med hvid krop og blå staffering på næsen. 

Verdenskrigen satte en 
stopper for de planer. 

Det var først efter krigens 
slutning, da jetmotorerne for 
alvor gjorde deres entre, at der 
kom skub i planerne om og 
realiseringen af luft-tanknin
gen. 

Såvel englænderne som 
amerikanerne benyttede om
byggede bombemaskiner 
som tankfly. 

Et af de første amerikanske 
tank-fly var 8 -29 Superfort
ress, som blev udstyret med 
en særlig flying boom, et stift 
rør, som var forsynet med små 

vinger så operatøren, der sad 
i et lille "styrehus" i halen, kun
ne "flyve" brændstof-røret 
ned til det modtagende fly. 

Senere gik man over til at 
ombygge de store Boeing C-
97 Stratofreighter, som havde 
en stor, velegnet krop, der 
kunne rumme brændstof-tan
kene og desuden havde mu
lighed for selv at kunne holde 
sig længe i luften. 

Boeing Stratotanker 
Verdens første jet-drevne 
tankfly - Boeing KC-135A - var 

KC-135R er udsendti skala 1 :72 fra AMT - og "Big is beautiful" 
- for det er en meget flot model! 



udviklet fra fabrikkens firemo
torede jetpassagerfly 707, og 
den første tank-udgave var i 
virkeligheden Boeing 707-
prototypen - den legendariske 
Boeing "Dash 80"- som var ud
styret med en "flying boom" og 
kunne rumme over 100.000 
liter brændstof. 

Boeing udviklede en sær
lig bom, der for enden havde 
en "blød" brændstof-slange, 
der kunne dirigeres ud bagud 
og stabiliseret af en særlig 
tragt kunne holde sig så rolig 
i luften, at mindre jagerfly, som 
havde deres brændstof-mod
tager i næsepartiet, kunne fly
ve helt tæt op til tankeren og 
låse sig fast, så det ønskede 
kvantum "fuel" særdeles hur
tigt kunne pumpes ned i mod
tagerflyets tanke. 

Fordelen ved at tankflyet er 
jetdrevet er naturligvis, at det 
så kan flyve så hurtigt, at mod
tageren ikke behøver at flyve 
særligt langsomt, når den får 
overført brændstoffet. Der er i 
øvrigt masser af facts og man
ge foto og tegninger i Boeing 
KC-135 Stratotanker (i Squad
ron "in action" nr.118). Den kan 
varmt anbefales. 

Og så er der er netop ud
sendt et samlesæt til Boeing 
KC-135R, altså den sene ver
sion, som er udstyret med fire 
CFM-56 turbofan-motorer på 
hver 22.000 Ibs. Det er etfrem
ragende samlesæt- stort!! - for 
det er i 1 :72 - så der skal være 
god plads i samlingen. Sættet 
har mange dele, der alle pas
ser glimrende sammen. 

Når det drejer sig om de 
mere langsomme fly benytter 
for eksempel såvel det ameri
kanske flyvevåben som US 
Navy i øvrigt (naturligvis) den 
meget anvendelige Lockheed 
Hercules i en tank-udgave, 
som også kan levere brænd
stof i luften til for eksempel 
store helikoptere. 

McDonnell Douglas KC-
1 OA Extender 

Det store Extender tankfly er 
udviklet fra det kommercielle 
trafik- og fragtfly DC-10 30CF. 
Flyet fløj første gang i den 
12.juli 1980, og den 4. april 
1990 blev det sidste af 80 fly 
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af denne type leverettil USAF. 
Foruden bom har 'Extender 
også en speciel "hose-and
reel" -konstruktion, så man 
kan tanke den amerikanske 
flådes fly i luften. 

KC-1 0 har også udstyr i hver 
vinge, så man samtidig med, 
at man betjener et fly agter 
også kan beskænke et fly ved 
hvervinge, så her skal alle nok 
holde tungen lige i munden! 

Der kan i tankene inde i 
kroppen medføres godt 53 
tons brændstof. Det svarer til 
67.000 liter. Totalt kan Exten
der i krop og vinger transpor
tere 90 tons brændstof ud til 
,,kunderne" i op ti l 3500 kilo
meters afstand fra basen - og 
derpå vende hjem og selv 
tanke op bagefter! 

Det hollandske flyvevåben 
har anskaffet to DC-1 0 fra Mar
ti nair, og de er blevet ombyg
get til tankfly og serverer nu for 
de hollandske F-16 fra Eska
drille 334's hjembase i Eind
hoven. 

Der er netop udsendt et 
fremragende samlesæt til KC-
1 0 Extender' fra Revell . Sættet 
er i 1 :144, og der høreren Tor
nado fra det tyske flyvevåben 
med i sættet, så man lige fra 
kassen kan bygge en Ex
tender, der betjener en kunde! 

De amerikanske Extender 
er malet i militær grå-grønt 
over det hele. Men hvis man 
bedre kan lide en mere pom
pøs bemaling, så kan man 
vælge at male flyet metal
farvet på undersiden af krop 
og vinger samt hvid på over
siden af kroppen samt med 
blå staffering på næsen og på 
en striben ned langs kroppen. 
Det ser faktisk godt ud! 

Andre tank-fly 

Samlesæt til tankfly er natur
ligvis per definition store, ef
tersom det jo for det meste er 
ombyggede transport- eller 
bombefly. Derfor skal der god 
plads til at have dem i sin 
samling. 

Det er derfor ikke så under
ligt, hvis man foretrækker at 
have sine modeller hængt op 
i stedet for opstillet på en 
plade eller en hylde. 

Udover de to førnævnte 

To "venner" betjener hinanden med jet-tue/ - Det er to Super 
Etendard's fra den franske flåde. 

modeller af Boeing KC-135R 
Stratotanker og McDonnell 
Douglas KC-1 0 Extender, så 
er der tidligere udsendt en 
model af tanker-versionen af 
den britiske V-bomber Hand
ley Page Victor . 

Den er fra Matchbox og i 
skala 1 :72, så den kan snildt 
bruges "i aktion" sammen 
med såvel English Electric 
Lightning, der findes i denne 
skala fra flere modelfabrikan
ter. 

Samlesættet af Victor har 
den engelske type brændstof
overførere, som sidder i de 
særlige "pods" i vingerne, så 
her kan man også i sit model
panorama have tre kunder, 
der slukker tørsten samtidig i 
Victors Pub! 

Naturligvis er skala 1 :144 
noget mere manerlig at have 
med at gøre som model. 

Så her kan jeg - foruden 
KC-1 0'eren fra Revell anbefa
le Boeing KB-29P - altså tan
kerudgaven af "Superfæst
ningen", der er lanceret fra 
Fujimi. 

Hvis man er særlig skrap 
modelbygger, så kan manna
turligvis også konvertere "al
mindelige" byggesæt til tank
udgaver. Der findes således 
fra Airfix Boeing 707 i 1 :144, 
og der findes også en Vickers 
VC-10, så man kan bygge og 
bermale den som de engelske 
jet-tankere af den type, der var 
i brug fra begyndelsen af 
1960'erne. 

Drinks med vennerne. 

Brændstof-påfyldning i luften 
sker ikke blot fra de store tank
fly. Flere flyvevåben, udover 
US Navy og Air Force også 
RAF og det franske flyvevå
ben benytter mindre jetfly til at 
overføre brændstof til hinan
den under flyvningen. Det 
hedder "buddy"-refuelling alt
så noget med "venne"-tjene
ste. 

Og sådan kan man jo også 
se på det. 

Hvis man synes, at det 
modelmæssigt i samlingen er 
nemmere at have med at gøre, 
så kan man på billedet her 
med de to Dassault Super
Etendard se hvordan den 
slags luftig brændstof-lever
ing tager sig ud. Brændstoffet 
strømmer fra ekstratanken i 
bunden af kroppen på det 
øverste fly gennem slangen 
med den store tragt ned til 
modtagerhanen, der sidder i 
næsen på det underste fly. 

Flyvende tankere et gode 
og spændende model-objek
ter, og takket være de nye, 
aktuelle samlesæt, som nu er 
kommet på markedet, er det 
blevet nemmere at få dem i sin 
samling. 

Modellerne: Boeing KB-
29P- 1 :144- Fujimi. Boeing 
KC-135R Stratotanker - 1 :72 -
AMT. McDonnell Douglas KC-
10 - 1 :144 - Revell. Handley 
Page Victor K.2 -1 :72- Match
box. Vickers V.C.10 - 1:144 
Dassault Super-Etendard -
1 :72 - Heller. • 
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Oscar 
Yankee 

Kommentarer 

Cessna 414 OY-CFC, der er 
bygget i 1970 som N81670 og 
senere var indregistreret som 
ZS-IOP, A2-CFP, 9J-ACI, G
BAXO og SE-GOT, kom på 
dansk register i 1986. Den 
blev slettet 1.9.1995 som solgt 
til Norge, men blev aldrig 
registreret i Norge og er nu 
igen danskregisteret. 

Cimbers nyeste ATR42-
500 OY-CIL ejes fortsat af 
producenten, Aero Interna
tional (Regional), Toulouse. 

ATR42-300 OY-CIS er byg
get i 1989 og har hidtil været 
på irsk register som EI-BYO. 
Flyets ejer er Feliciti Bail GIE, 
Paris. 

Som nævnt i forrige num
mer er Premiair ved at udskifte 
sine A320 med fly af en lidt 
anden udførelse (CFM56 mo
torer i stedet for V-2500 og 
1.500 kg højere fuldvægt). De 
nye fly har hidtil fløjet for det 
engelske charterselskab Air
tours, OY-CNM som G-JANM, 
OY-CNW som G-JDFW. De 
ejes af leasingselskaber, hen
holdsvis Airplane 320 Funding 
Limited (hjemsted Irland) og 
Aircraft lease Portfolio Secu
ritization 94-1 Ud., Jersey. 

Premiairs DC-10-10 OY
CNS er fra 1979, bygget 1979 
til Western som N913WA. Den 
har fløjet for Scanair som SE
DHS siden 1988. 

Cessna F 172M OY-ESB er 
fra 1974, ex SE-FZT, Navajo 
OY-OLE fra 1977, ex N637 48, 
N353AC og PH-DAE. 

Registreret ejer af McDon
nell Douglas MD90 OY-KIL er 
JL Horizon lease Co. Ud. i 
Tokio. SAS har lejet flyet indtil 
1. november 2006. 

Supplement til ejerskifter: 
Cimber har solgt sine to æld
ste ATR42, OY-CIB og 'F, til
bage til producenten, Aero In
ternational (Regional), Toulou
se, der er registret som ejer 
pr. 3. december. Flyene blev 
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Tilgang 

OY- Type Fabr. nr. Rag.dato Ejer 

CFC Cessna 414 
CIL ATR42-500 

414-0067 
514 

13.11. 
26.11. 

Flyselskabet Nordjylland, Sindal 
Cimber Air, Sønderborg 

CIS ATR42-300 161 
CNM Airbus A320-212 301 

4.12. 
22.11. 

Cimber Air, Sønderborg 
Premiair, Kastrup 

CNS Douglas DC-10-1 O 46646 19.12. Premiair, Kastrup 
CNW Airbus A320-212 299 20.12. Premiair, Kastrup 
EEF Beech B 200 
ESB Cessna F 172M 
KIL MD-90-30 

BB-1548 
1133 
53458 

17.12. 
3.12. 
18.11. 

Thrane & Thrane, Søborg 
Lisbeth Sørensen, Skive 
SAS 

OLE Piper PA-31 -350 31 -7752061 11.12. Air Denmark, Silkeborg 

Slettet 

OY- Type Dato Ejer 

ATZ Mitsubishi MU-2B 6.12. Bent Dall, Roskilde 
BEB Beech C 90 6.12. Linco Trading, Auning 
BOS Colt 56A 27.11 . Lau Laursen, Kbh. S 
CIF ATR42-300 13.12. Cimber Air 
CNG AirbusA320 9.12. Premiair 
GEA Beech 2000 16.12. Chr. Kjær. Hørsholm 
GEF Beech C 90A 28.12. Thrane & Thrane, Søborg 
HEV Bell 206L 29.11. Air Alpha, Odense 
MAE Boeing 737 2.12. MaerskAir 
MGX St. Libelle 11.12. Søren Skou Mogensen, 

Holstebro+ 

Ejerskifte 

OV- Type Rag.dato Nuværende ejer 

BDC PA-28R-200 30.12. TC West, Tarm 
CBX SH Ventus 30.12. Ole Fjord, Silkeborg + 
CFR PA-34-220T 3.12. Axel Åkerman, Odense 
DPL Musketeer 12.12. Delta Fly, Roskilde 
EGV Cessna F 172H 11.12. Center Flight, Roskilde 
FRB PA-28-140 16.12. AJ Data, København S 
GAT GA-7 Cougar 19.12. Top Air Flight, Vamdrup + 
HDD Bell 2068 12.12. Peter Bennnedsen, 

Sdr. Felding 
JED PA-28-161 11.12. Center Air, Roskilde 
pyy PA-60-601 P 10.12. Ishøj Finans, Ishøj 
SKY PA-31-350 11.12. Center Air, Roskilde 
TOH PA-28-151 18.12. Aviation Assistance, 

Roskilde 
XEH ASW-15 18.11. Svend Rasmussen, 

Haderslev 

straks lejet tilbage indtil 13. 
maj 1997, men allerede den 
13. december blev OY-CIF 
slettet som returneret til eje
ren. 

Men der er dobbelt dob
beltfejl : Registreringsbogsta
verne er ikke OY-NAD og OY
NAR, men OY-MAD og OY
MAR! 

Rettelse: I forrige nummer 
står der opført to Maersk Air 
727i rubriken Slettet - typebe
tegnelsen skal selvfølgelig 
være 737. 

Statistik: 
Antallet af "forretninger" i 

Luftfartø jsregisteret var i 1996 
næsten det samme som i 
1995. 

Årsag 

Solgt til Spanien 
Solgt til USA 
Kasseret pga alder 
Lejemål ophørt 
Retur til engelsk ejer 
Solgt til USA 
Solgt til USA 
Lejemål ophørt 
Udlejet til England 

Solgt til Spanien 

Tidligere ejer 

Torben Meier, Sydals 
J.O. Ternholt, Ikast 
FACI A/S, Hesselager 
Aviation Assistance, Roskilde 
John Jensen, Tølløse+ 
Dansk NLP Institut, Silkeborg 
Anker Lei, Haderslev+ 
Alebco Corp., Sdr. Felding 

Center Flight, Roskilde 
Bent Dall, Roskilde 
Jens Kr. Frost, Smørum 

Delta Fly, Roskilde 
Freddie Straagaard, Rødekro 

Der var en tilgang på 87 fly 
(44 under 2.000 kg, 15 med 
fuldvægt 2.000 - 5.700 kg og 
28 over 5.700 kg), og der blev 
slettet 69 (i de tre vægtkate
gorier henholdsvis 24, 15 og 
30). 

Antallet af omregistreringer 
(ejerskifter) var 106, 21 og 23, 
ialt 150. 
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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 4619 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, 6510 Gram 
Telefon 7 4 82 20 15 

Dansk Faldskærms Union 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 
Telefon 43 26 26 26, lok 2775 

Dansk Kunstflyver Union 
Jason Green 
Poppel Alle 31 
3500 Værløse 
Telefon 4077 74 89 

Dansk Motorflyver Union 
Dagmar Theilgaard 
Toftlundgårdsvej 12, Mikkelborg 
6630 Rødding 
Telefon 7 4 84 82 80 

Dansk Svæveflyver Union 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholtvej 1 0 
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 
Jens B. Kristensen 
Skalborgvej 4, Rørth 
8300Odder 

Llnestyrlngs-Unlonen 
Henrik Bentzen 
Hedegaardsvej 29, 1 tv, 2300 Kbh. S 
Telefon 31 55 40 71 

RC Sport Danmark 
Sten Høj Rasmussen 
TJ0mehusene20 
2600 Glostrup 

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

22/2 Repræsentantskabsmøde, Århus 
13-1513 IGC-rnøde, Bruxelles 
23-31 /3 Nationalholdstræning, St. Auban 
25-27 /4 Nationalholdstræning, Arnborg 
3-7 /5 Nationalholdstræning, Arnborg 
10-18/5 lnt'I Gliding Competition, Hockenheim, Tyskland 
8-18/5 DM, Arnborg 
24/5-1 /6 Førsteinstruktør Fl-1 (9711 ), Arnborg 
8-13/6 Kunstflyvningskursus, Arnborg 
22/6-13/7 VM 1997 incl. træning, St. Auban 
21-28/6 Hjælpeinstruktørkursus Hl-1 (9701 ), Arnborg 
14-24/7 Arnborg Åben og juniorkonkurrence, Arnborg 
28/7-2/8 Talentkursus, Arnborg 
8-22/8 Junior EM 1997, Musbach Tyskland 
9-17/8 Førsteinstruktørkursus Fl-2 (9712), Arnborg 
23-24/8 Nationalholdstræning, Arnborg 
1-21/9 World Air Games incl. træning, Tyrkiet 
6-13/9 Hjælpeinstruktørkursus Hl-2 (9702), Arnborg 
18-19/10 Nationalholdstræning, Arnborg 

Motorflyvning 

6/4 
31/5 

DMU Repræsentantskabsmøde, Odense Lufthavn 
DM i præcisionsflyvning 

Ballonflyvning 

5-9/3 
9/3 
9/3 
6-11/5 
13-21/9 
15-25/11 

CIA-møde, lstanbul 
Instruktørseminar, Nyborg 
Generalforsamling, Nyborg 
Danmarksmesterskab, Sorø 
World Air Games, Tyrkiet 
VM, Saga, Japan 

Nyt fra motorflyveklubberne 

Herning Motorflyveklub har 
investeret i udstyr til undervis
ning i radiocom. og starter kur
sus til NVHF6. februar og IVHF 
i marts. 

Tilmelding på tlf. 97 22 43 
00 eller 97 14 23 83. 

Horsens Flyveklub kunne 
den 6. december fejre sin 30-
års fødselsdag. Dagen blev 
markeret med en hyggelig 
sammenkomst for medlem
merne søndag den 8. decem
ber. 

Klubben afholder generalfor
samling mandag den 17. marts 
i klubhuset. 

Kruså-Padborg Flyveklub 
fejrede søndag den 24. novem
ber sit 25-års jubilæum. I Pad
borg var vejret fint med høj, 
blå himmel, hvorimod det var 
tæt tåge i andre dele af landet. 

Roskilde Flyveklub har i 
foråret undervisning for alle i 
teori til privatflyvercertifikat (A
teori). Der er introduktionsaf
ten onsdag den 19. februar kl. 
1930, mens selve undervis
ningen starter den 26. februar. 
Undervisningen foregår to 
gange om ugen (mandag og 
onsdag) og afsluttes med 
eksamen overfor Statens Luft
fartsvæsen den 3. juni. Prisen 
holdes på et meget lavt ni
veau, da nogle af klubbens pi
loter fungerer gratis som læ
rere. Yderligere oplysninger 
og tilmelding til Poul Vedersø, 
tlf. 46 56 35 99. 

Af normale arrangementer 
i februar afholdes GCA/ILS
minikursus med teori den 13. 
og praktisk flyvning den 20. 

Organisationsnyt 

Meddelelser 
fra Unionen 
Nr. 01 af 07.01.97 
Indbydelse til DM 
(bilag: tilmeldingsblanket) 

Nr. 02 af 07.01.97 
Genopfriskningskursus for 
instruktører 
(bilag: tilmeldingsblanket) 

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. OT A-barografer 
bør sendes med tromlen 
afmonteret, da den og urværket 
ellers kan brække af. 

Send barograferne snarest 
muligt, da PFG ikke har mu
lighed for at kalibrere barogra
fer, der modtages efter den 14. 
februar. 

Gebyret (115 kr. pr. baro
graf) plus returporto sendes til: 
Polyteknisk Flyvegruppe 
Danmarks TekniskeUniversitet 
2899 Lyngby 
Postgiro 1 08-6855 

Barograferne sendes til: 
Benny Strand 
Pilegårds Vænge 18 
2635 Ishøj 

Diskette, tak 
Artikler og længere 

Indlæg til bladet 
bedes sA vidt muligt 

fremsendt~ 
IBM-kompatibel 

3,5" diskette 
- helst I Word 6.0. 

Print bedes vedlagt. 
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Organisationsnyt 

National flyvedags
konkurrence 
På PR-seminaret i efteråret Konkurrenceperiode: 1. Juniorer: Pilotens fødsels-
diskuteredes muligheden for marts - 1.oktober. dag og -år skal oplyses. 
en national flyvedagskonkur- Varighed: Underskrevet ko-
rence i lighed med den, der Konkurrencediscipliner: pi af startlisten eller attest 
foregår i det sydjyske distrikt. Der konkurreres klubvis og udfærdiget af kontrollant, in-

Den er hermed sat i gang. individuelt. Klubdiscipliner er deholdende dato, navn, start-
Der kæmpes om tre van- distance, hastighed og sam- og landingssted samttid. Ved 

drepokaler med tilhørende let. Individuelle discipliner er udelanding skal barogram 
graverede glas. opgaveflyvning for seniorer, bruges som attest. På bare-

Flyvedagskonkurrencen opgaveflyvning for juniorer og grammet skal som sædvanlig 
består af en opgaveflyvnings- varighedsflyvning. skrives for isætning og udta-
konkurrence og en varigheds- Startstedl tærskling: Skal gelse af sportsvidne. 
konkurrence for folk, der ikke finde sted inden for Danmarks Flyvningerne bliver stikprø-
har Sø lv-C ved konkurrencens grænser inkl. Grønland og vevist indkaldt til kontrol. Po-
start (1. marts). Færøerne. kalvindere samt nummer to og 

Opgaveflyvningens delta- Landingsstedlankomsttær- tre bliver altid kontrolleret. 
gere deles op i seniorer og ju- skel: Placeres frit. 
niorer. 

Ideen er, at piloterne kæm- Pointberegning:Ved point- Pointberegning 
per individuelt mod hinanden beregning anvendes reglerne Kun en opgavetype: Distan-
hverflyvedag og indrapporte- beskrevet under pointbereg- cer, max 3 vendepunkter med 
rer deres resultater løbende ning. Til fastsættelse af handi- forud angivet rækkefølge. 
og så hurtigt som muligt. cap anvendes den til enhver 

Til indrapporteringen an- tid gældende tyske indexliste. Distancepoint: Point= (2 * km 
vendes alle tilgængelige me- Varighed: Her kan kun del- * 100)/handikap 
dier: e-post, fax og brev. I tage piloter, der ved sæso-
nødstilfælde kan telefon også nens start ikke har opnået Hastighedspoint: F = (km * 
anvendes. Sø lv-C eller ikke har fløjet 1 00 0.02) + 6. Point= (F * km/t * 

E-post foretrækkes på timer. Flyvningerne skal udfø- 100)/handikap 
grund af hastigheden. En res solo. 
speciel adresse er oprettet: Tosædet med to piloter: Det Varighedspoint: Point = 2 * tid 

oplyses, til hvilken pilot resul- i minutter. 
flyvedag@dsvu.dk tatet skal tælle. Begge skal 

være juniorer, for at resultatet Udtærsklingshøjde: Max. 
Så hurtigt som muligt ud- skal tælle med til juniorkonkur- 1.000 meter. 

regnes points for alle piloter. rencen. 
Det opdaterede resultat præ- Hvis en senior flyver med, 

Barograf senteres på Dansk Svævefly- vil han/hun tildeles de opnåe-
ver Union's websider (http:// de points. Kræves. Kalibrering iflg. Spor-
www.dsvu.dk/flyvedag). Forældelsesfrist: Resulta- ting Code/ Unionens krav. 

En pressemeddelelse vil terne indsendes senest en 
blive udsendt om muligheden uge efter udførelsen pr. fax, Motorsvævefly: Rystebare-
for at hente stof til sportsnyhe- brev eller e-mail. Indsendelse graf. Det skal dokumenteres, 
der på webadressen. Endvi- efter fristen medfører ugyldig- at motoren er stoppet før 
dere vil det blive muligt for ny- hed. Resultater opdateres på startliniens overskridelse .. 
hedsmedierne at få resultater- unionens internet-sider hver Det er muligt at lave en 
ne sendt på fax, hvis man ikke fredag , oftere i ferieperioder. foto-udelanding. Der skal 
har internet. tages et billede af et markant 

Dokumentation: 
punkt på jorden, og det skal 
fremgå af barografstrimlen, at 

Generelle regler Opgaver: Læseligt foto af billedet er taget, fø rmotoren er 
Deltagere: Alle S-piloter, ved starttavle. Afgangsfoto/Blåt fo- startet. 
varighed dog også alle solo- to. Foto af vendepunkter. Foto 
elever. af starttavle med påførte tider Noter: Minimum distance 

Juniorer: Alle S-piloter, der ellerfil fra godkendt GPS. Det er 100 km. Minimum tid til va-
i konkurrenceåret ikke er fyldt blå foto skal tages max. et mi- righed 60 minutter. 
26 år (Unionens juniorkrav). nutskifte fra afgangsfotoet. Hvis en udskreven opgave 
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fuldføres delvis med et eller 
flere vendepunkter korrekt 
vendt, og man derefter retur-
nerer til startstedet, regnes 
flyvningen efter den aktuelt 
fløjne distance. 

Ved afbrudt strækflyvning 
regnes afstanden som opga-
vens distance op til næste 
vendepunkt minus udelan-
dingsstedets afstand til næste 
vendepunkt. Der gives ikke 
hastighedspoint. 

Hvis en flyvning godken-
des efter gældende officielle 
rekord - eller diplomregler, 
anerkendes den i flyvedags-
konkurrencen. 

Fotoprocedure 
Den ubrudte fotostrimmel skal 
indeholde 

Ved tidtagning fra jord: 
1) Billede af opgaveattest 

med underskrift af kon-
trollant samt oplysninger 
om opgavens art, dato, fly-
type, pilotens navn og 
underskrift. 

2) Blåt foto/afgangsfoto 
3) Billeder af vendepunkter. 
4) Slutbillede af opgaveattest, 

påført oplysninger om tider 
og evt. ændret distance/ 
landingssted samt ny un-
derskrift af kontrollant. 

Ved tidtagning med tidskame-
ra: 
1) Billede af opgaveattest 

med underskrift af kon-
trollant samt oplysninger 
om opgavens art, dato, fly-
type, pilotens navn og un-
derskrift. Kontro llantens 
underskrift gælder også 
plombering af kamera. 

2) Blåt foto + billede af ud-
tærsklingspunkt, taget i ret-
ning af første ben. 

3) Billeder af vendepunkter. 
Enten 

4 a) Billedeafvingetippåjor-
den, når flyet holder stille. 
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Eller 
4 b) Billede af flyets hale med 

markant punkt på ankomst
plads. 

5) Slutbillede af opgaveattest, 
påført oplysninger om tider 
og evt. ændret distance 
samt ny underskrift af kon
trollant. Kontrollanten skri
ver også under på, at ka
meraets plombe ikke er 
brudt. 

Opgavetiden er tiden mel
lem billede fra pkt. 2 og billede 
fra pkt. 4a/4b. Alternativt kan 
manuel tidtagning fra jorden 
anvendes. 

Antal medregnede resultater 
Individuel konkurrence opga
ver ( seniorer og juniorer): Sum 
af to bedste flyvninger. 

Varighed: Sum af points for to 
bedste flyvninger. 

Klubkonkurrence: 
Klubbens points er summen 
af de fem bedste piloters 
individuelle point. 

Dette gælder også for ju
niorer og varighed. 
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Kunstflyvevideo 

Scandinavian Airshow AB, 
Pierre og Jacob Hallånder fra 
Bålsta har figureret en række 
år i showsammenhæng. 

I dag anvender man Pitts 
S2B i en unlimited parodi på 
kunstflyvning, hvor Pierre selv 
kommenterer flyvningen fra 
cockpittet. 

Jacob laver kunstflyvning 
med en Tiger Moth, samtidig 
med at han forvandler papir
rullertil frimærkestore stykker. 

Sammen udfører de en pa
rodi på tidligere sovjetpiloters 
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konkurrence i ballonjagt med 
to Yak-52. I opvisningen fore
kommer unlimited kunstflyv
ning, bl.a. Lomcevaks. Ballo
nerne sendes lidt vilkårligt op, 
mens ord rene til piloterne går 
ud over højttalerne via flyradi
oen. Her hører man også pilo
terne synge skønsang, den 
russiske klassiker Kalinka. 

Man ser også Aircat med to 
damer, som klatrer rundt på 
flyet og endda står ude på vin
gerne, mens flyet ligger i ryg
gen. 
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Grenå Flyveklubs kalender for 1997 kan købes ved hanvendelse til klubben eller til KDA Service. 
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Et TV hold har filmet opvis
ningerne i 1996, og hvis en fly
veklub vil låne et eksemplar af 
filmen til en klubaften, kan de 
kontakte Pierre Hollånder på 
telefon 00 46 17 15 93 55 eller 
på fax 00 461715 93 22. 

Den, som lånerfilmen, kan 
have den i 14 dage og retur
nere den med 100 Dkr. 

~ 
Foreningen Danske Flyvere 
Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsen 

Formand: Generallo~nant Chr. Hvidt 

Generalsekretær- Luftkaptajn Erik Thrane 

Sekretariat: Gl. Kongevej 3. 1610 København V 

Andespillet 
Den 10. december blev dettra
ditionelle andespil afholdt i den 
lige så traditionelle festlige og 
forventningsfulde stemning. 

Præmierne blev i år fordelt lidt 
mere "retfærdigt" end det har 
været tilfældet de sidste par år, 
og ganske mange af de knap 60 
deltagere havde pølse, ham
burgerryg eller en and med 
hjem. Enkelte havde mere end 
en gevinst med, fx Rosy. 

Gåsen tog Niels Blok sig af 
- efter lodtrækning. 

Mange blev og deltog i fly
versnakken over natmaden. 

Kommende arrangementer: 
Generalforsamling 18. februar. 
Kegleaften 18. marts. 
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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 

Velkommen hos 
Danmarks stærke 
forsikringspartner. 

@dan 
i forbindelse med ska
deforebyggelse og ved 
eventuelle skader. 

Luftfartsafdelingen 
Gammel Kongevej 60 

1790 København V. 

Kære flyejer 
- Vi tilbyder: 

Tlf. : 31 21 21 21 

~ Overhaul på alle etempelmotorer 
~ 5hockloading inep. af etempelmotorer 
~ Overhaul af motorkomponenter 
~ Alt indenfor strukturarbejde 
~ Reparation og eervcie op til 5.700 kg 
~ Udførelee af diveree 5TC 
~ Udførelee af etøjdæmpning 
~ Stort lager og div. flyreeervedele 
~ Kan hjælpe dig mere end du tror 
~ Prøv oe - JAR 145 godkendt 
~ Medlem af Aut. daneke flyværketeder 
~ Værketedet har over 25 åre erfaring 

North-West Air Service A/S 
Thisted Airport . DK-TT30, Hanstholm 
TIi.: 97 96 53 22 . FAX: 97 96 53 02 

RD EQUIPMENT 
Skowej 40 4622 Havdrup 

Telefax 46 1 B 68 46 

The Private Pilot's 
License Course, Book 3 
Navigation, Meteorology 
and Flight Planning 
Jeremy M Platt 
Up-to-date and profusely 
illustrated with photographs 
and diagrams, many in 
colour, the text allows the 
reader to integrate fully 
navigation and meteorology 
for accurate flight planning 
and sale in-flight decision 
making. 

46186909 396 sider, kr. 237,- softbound 

NYBODER BOGHANDEL 
St. Kongensgade 114 
1264 København K 
Tlf. 33 32 33 20 
Telefax 33 32 33 62 

WESTWIND 

US ATP including 1.500 hrs. flighttime 
Next courses start 3rd March and 5th May, 1997 

In Scandlnavla call: Guy Wenckans - Præstefælledvej 58 - DK 2no Kastrup 
Tal: Evenlng (+45) 3151 2731 - Day (+45) 3315 7374 - Fax: (+45 3315 5131 

Flyveinstruktørkursus 
MENNESKELIG YDEEVNE OG 

BEGRÆNSNINGER under flyvning 

Kursusindhold 

• introduktion 

• danske og interna
tionale krav til faget 

• åndedræt og 
blodcirkulation 

• det menneskelige 
infonnationssystem 

• menneskelig adfærd 

• flyvning og helbred 

• uheldsforebyggelse 

• kildeindsamling til 
undeivisning 

• forberedelse til 
undeivisning 

• afholdelse af lektion i 
faget 

• kursusevaluering 

~ 
~ 

LUFTFARTSSKOLEN 

Luftfartsskolen tilbyder kursus for flyve
instruktører i MENNESKELIG YDEEVNE 
OG BEGRÆNSNINGER (MVB) således: 

Roskilde: 
Billund: 

08-09 marts 
15-16 marts 

Kurset henveder sig primært til 
flyveinstruktører, som underviserelever til 
privatflyvecertifikater og/eller svæveflyve
certifikater, teoriinstruktører i motorflyve-, 
svæveflyve-, ullra light- og drageflyveklubber. 
Kursister vil efter dette kursus være i stand til 
at forestå undervisning i MYB. 
Kurset er kontrolleret af Luftfartstilsynet. 
Der udstedes kursusbevis. 

Tilmelding 
Roskilde: 32 82 80 80 
Kontalct hr. Carl Jørgensen 

Billund: 75 33 23 88 
Kontalct hr. A. C. Poulsen 

TIimeldingsfrist: 
Senest 14 dage før 1. kursusdag. 
Kursuspris: kr. 1.950,- pr. kursist incl. frokost. 

- det gælder 
flyvesikkerheden 

Med forbehold ror U)'kfcjl 

I 
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Beecll Beechcraft Beecll 
Hawker Scandinavia A/S Hawker 
Bonanza- Baron-King Air-Super King Alt-Beechjel - 19000 Alrflner-Hawker 800-Hawtcer 1000 

1983 Hawker 800A SIN 258002, TT 4980, (MSP), Dual Collins EFIS -85-2, APS-80 A/P, 
Dual GNS-1000 FMS, 628T·3 HF, WXR-300, Selcal, CVR, APU, 8 Pax lnt 

1984 Hawker 800, SIN 258024, TT 3875, MSP, Collins, Dual GNS 1000, HF, 8 pax 

1991 Beechlet 400A, SIN RK-28, TT 800, 2-Tube EFIS, Collins FMS-850, GNS-500A 
TWR-850 Doppler Radar, TR"s, Freon Ground Air, CVR, 8 Pax ' 

1991 King Air B200, SIN BB-1395, TT 840, Collins proline U, Trimble TNL-3100 GPS 
Flltefone VI, 2 Alt Fold-Up seats, Brake Oe-lce, 76 Cu. Ft. Ox. ' 

1994 Baron 58, SIN TH-1726, TT 175, King Sllver Crown, KNS-81, KFC-200 APIFD, 
Yaw Damp, RDS-81 Colour Radar, Oe-lce, Air Cond., No Warranty 

Kontakt Martin G/amann for fulde specifikationer! 

Solhøjgaardsvej 10 Telefon: 46 19 10 33 
Københavns Lufthavn Roskilde Telefax: 46 19 03 21 
4000 Roskilde 
Beechcraft Scandinavia A/S er eneforhandler for Raytheon Alrcraft Company , Skandinavien 

PROFESSIONEL PILOT? 

Kontakt piloternes fagforening, hvis du ønsker: 

- optagelse i A-kasse 

- at være med i det gode selskab. 

Er du under uddannelse, husk da indmeldelse i A-kasse 
indenfor 14 dage efter du er færdig. 

Flyvebranchens Personale Union + 
Upsalagade 20, 4 th., 2100 Kbh. 0, tlf. 313846 65 

Er dine sikkerhedsseler ikke i orden, 
- så er dit fly ikke luftdygtigt ! 

Ute Flite er JAR-145 
godkendt til at renove
re dine seler. Det kan 
betale sig at udskifte 
Webbing i de eksiste
rende spænder og be
slag. JAR Form-One 
godkendelse medføl
ger. 

/llgfllE 
Koldingegnens Lufthavn 
Box 55 . 6580 Vamdrup 

Tlf. 75 58 37 37 . Fax 75 58 37 58 

Cessno F-172-M, 
OY-BFI sælges 
Årg. 1973, TT 5600, motor co. 
2300 timer. Flyet hor altid været 
anvendt til foldskærmsspnng 
Motor defekt, 2 stk. ældre COM 
og Jronsponder. Ud- og indvendig 
fremtræder flyet brugt og hor 
været skadet 2 gonge. Bindende 
skriftligt købstilbud senest den 
21 .2.97til : 
Finn Andreasen, Byvej 28, 
3660 Stenløse. Tlf. 2091 1090 
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6.-part i PA 28-161: OY·BTU 
Et velholdt fly årgang 1978 stationeret i 
egen hangar på EKRS. TT ca. 2090 med 
samme motor sidste LO forår 96. 
Udstyr: ADF, VHF, VOR, GPS, autopilot. 

Priside: 25.000,- kr. 

Henvendelse: 
Hans Slotsbo, tlf. 53 48 33 69 eller 
Leif Pedersen, tlf. 53 64 32 77 

~ ... 
FLYUDLEJNING 
AYF AA-1 IFR/GPS PR. TACHO 495,-
BSV C172 IFR PR. TACHO 625,-
PEW C172 IFR/GPS 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,-
BCL PA28R IFR/GPS PR. TACHO 810,-
BEi C177RG IFR/GPS PR. TACHO 845,-
CRC C177RG IFR/GPS PR. TACHO 845,-
ASJ BE95 IFR/TWIN PR. AIRB. 1.600,-
SKOLEFL YVNING 
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 
Prisen er under forudsætning af kontant afregning eller 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 

1-PFT TEORI-AFTEN 
Få teorien der erstatter den mundtlige/skriftlige 

overhøring ved dit næste 1-PFf, samt få gennemgået 
noget af alt det nye. 

Kurt Kardel afholder 1-PFf over 2 aftener: 

Tirsdag den 25. februar 
samt tirsdag den 4. marts 1997 kl. 19.00-22.00. 

Undervisning foregår i vore teorilokaler 
Lufthavnsvej 34. 4000 Roskilde 

Ring for tilmelding 
46 19 1114 

PULSAR XP 
byggesæt med 10-20% 

arbejde udført sælges m/u 
fabriksny Rotax 912 motor. 

Tlf. 4217 4332 

Til salg OY-FPX 
SHK I, sælges fuldt instrumentere~ 
ind. radio, barograf, faldskærm samt 
transportvogn. Flyet er i absolut flot 
stand, glidetal ca. 39. Pris 58.000 kr. 
Steen Adamsen 
53 70 66 59 - 30 53 39 68 

3irraKI-
Københavns Lufthavn, Roskilde 
Lufthavnsvej 34 . 4000 Roskilde 

B/1? 
Twin? 

Instruktør? 
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. 

'J©lfJ@@TI 
Air- & Tralnlng Center Well 

Karup Lufthavn . TIi. 97 10 12 66 
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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:internationalt. NAT.:nationalt. nat-VFR:tiOadelse til at flyve i mørke. 
FLT :flyvetelefonistbevis.AB-INmO:fra begyndelsen og frem til trafikflyver· 
certifikat på twin. INSTRUKTØR:flyveinslruktøruddannelse. OMSKO-
LING=typeomskoling 

HOVEDSTADSOMRÅDET 
AIR GATE APS 
l.utthavnsvei 44, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, Tlf. 46 19 14 22 
Bornholms Lufthavn, Rønne 

Tåsmge Flyveplads 

Alle certifikater. bannerslæb. 
Speciale: US konverteringer, teori 9 og 1 O. 
Teori: A/NVHF / IVHF /FLT. Individuel A-leori. 

ALLERØD FL YVESKOLE 
Allerød Flyveplads, 3450 Allerød 
TIi. 4817 7915, Fax 48 14 01 48 
Interne!: www.dpp.dk/ekal 

A, I, Om5l<oling, PFT-A, I. Teori A, lnlJNat. VHF, FLT, Morse. 

CENTER AIR ApS 
Hangarvei A4, Rosklkle Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tlf. 46 19 08 07, lax 4619 08 37 
Odense Lufthavn 

A,B,l,Twm, inslruklør. Kunsttlyvning, halehJul, omskoling, PFT
A,B.1, Twin. Nat.Jlnt.-VHF, FLT, morse. Teori: A, BIi og D. 
(konse,slonshaver BIi og D: Center Air Ground School) 

COPENHAGEN AIRT AXl A/S 
Københavns Lufthavn Roskilde 
LutthavnsveJ 20, 4000 Roskilde 
Tll.46191114,lax46191115 

A, B, I, Twin AB-INITIO, lnstruklør, nat-VFR, Omskoling, PFT-A, 
B, I, Twin.Teori: A, B+I, D, NAT/INT-VHF, FLT-bevis. 

Lolland Falster Airport, 4970 Rødby 
TH. 53 90 62 37, fax 53 90 66 72 
A, omslulong, PFT-A. Teori: A. 

HELIKOPTER-SERVICE AIS 
l.ufthavnsvej 32, 4000 Roskilde, tlf. 46 19 15 11 

A, B, AB-lnitio, instruklør, Nal-VFR, omskoling 
ie~er, PFT • A,B 

HEUFLIGHT EAST 
Lutthavnsvej 50 Ros!olde Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf. 4619 00 11 

A og B skoling på ~il!CJpler, nat-VFR samt PFT på helikopter, 
omskoling til iethelikopler incl. Iet fundamentalt, simuleret I-træning 
som integreret del af I-program på helikopler. 

IKAROS FLY ApS 
Hangarvej A 12, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf. 4619 10 10, fax 46 19 05 15 

Teori: A, Bl I + D gennem Skolen for Civil Piloludd. (CPU) 
Skole/PFT: A, B, I, D, lwin, turbopfop, instruklør, nat-VFR, 
omskoling, simulalor, bannei.læb. Speciale: US-konvertemger. 
Kommunikation: Nat.Jlnt. VHF og morse. FLT gennem Skolen for 
Civil Piloludd. 

JETAIR FLIGHT ACADEMY 
Luflhavnsvej 50, 4000 Roskilde 
Tlf. 46191555, fax461916 50 
Praktik: A, B, I, D, Twin, Instruktør, Turboprop samt PFT 
Teori: A, M, BIi, D 
Kommunikation: Nat. VHF, lnt. VHF, FLT, Morse 

RINGSTED FL YVESKOLE 
Ringsled Flyveplads 
Haslevvej 58, 4100 Ringsted 
Tlf. 40461510 

A-skoling, omskolklg, kunsttlyvning, A·PFT, halehIul- og 
spmkursus 

SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
TIi. 461916 30, fax46191315 

Teori: NI, BIi, D. (konces510nshaver BIi og D:CAn 
Desuden kurser I High Level Meteorology, Jet Engme 
Fundamentals, Konverteringskurser I forb.m. udenlandske 
certifikater, Flyvelelefonislbevls kurser, BL 9 og 1 O teon. Human 
factors and !imitations, PFT-kurser samt alle larmer for 
fagkurser, Undervisning primært klasseundervisning. Enkelt 
hold og specialkurser oprettes etter behov. 

LUFTFARTSSKOLEN (SLU) 
l.ufthavnsvej 60, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde 
TIi. 32 82 80 80, fax 32 82 80 95 
Ellehammers Alle, 2. sal 
7190 Billund, tlf. 75 33 23 88 
Teori: BIi, D, FLT, llyveklarerer, llyveinstruklør· og 
konvertermgs-kurser. Andre luftfartsuddannelser tilbydes efter 
aftale ATS-, AFIS· og radarkurser m.v. 
Tenminer og bebngelser som angivet I skolens undervisnings
program. 

FYN 
BEL AIR 
Odense Lufthavn 34, 5270 Odense N, tlf. 64 89 16 12 
Mobil 40 25 78 12 

Skoleflyvning til A, Bog I saml omskoling og PFT. 
Teori til A saml NAWNT-VHF og FLT. 

CENTERAJR 
Odense Lufthavn, Rosengården, 5270 Odense N, 
Tlf. 65 95 44 44 
A-skoling, A, PFT, 1-motors omskoling 

JYLLAND 
ATBApS 
Kærvej 98, 6400 Sønderborg 
TIi. 74 42 08 78, fax 74 4215 78 

A, B, I, Twin, omskoling, PFT, Turbopfop, 
US konvertennger. Aktiv jObtræning for nyuddannede B·piloter. 

BILLUND AIR CENTER AIS 
Box 6, LufthavnsveI 43, 7190 Billund, Tlf. 75 33 89 07, 
Fax 75 35 39 66 

A, B, I, Twm, AB lnitio, lnstruklør 
PFT, omskolinger, Teori A, NaVlnl-VHF 
US konvertennger 
Omskoling til bannerslælllflyslæb 
BaSlC Aerobatic, Speciale: Uddannelse til solly 

KARLOGAIR 
Sønderborg Lufthavn 
6400 Sonderbo!g 
Tlf. 74 42 22 85, fax 74 42 90 85 

Billund, Ill. 75 35 41 85 
Esbjerg Lufthavn, IH. 75 16 05 85 
Tønder Flyveplads, tlf. 74 72 26 55 

A, B, I, Twm, lnstruklør, Teon A, PFT og 
typeuddanllelser, lntJNat., VHF, FLT, Morse, Konverteringer 

AIS HELIFLIGHT DENMARK 
l.ufthavnsvei 35, Billund Lufthavn 
7190 Billund, tlf. 75 33 8911 
A og B skoling på helikopter, Nat-VFR samt PFT på helikopler, 
omskoling til jethelikopter Incl. Jet fundamentalt, s,mulerel 
Hræning som integreret del af I-program på helikopler 

NORTH FL YING A/S 
Aalborg afd.: Aalborg Lufthavn, 
9400 Nr. Sundby, Tlf. 9817 3811 
Århus ald.: Århus Lufthavn, 
8560 Kolind. TH. 86 36 34 44 

A, B, I, Twin, PFT, nal-PFT, teori A, instruklør 
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, NatJlnt. VHF 

TRAINING CENTER WEST 
Karup Lufthavn, 7470 Karup, TIi. 97 10 12 66 
Stauning Lufthavn, 6900 Skjern, tlf. 97 36 92 06 
Skive Lufthavn 
Viborg Ayvcplads 
Herning Flyveplads 
Århus Lufthavn 
Vamdrup Flyveplads 

A, B, I, PFT lil alle cert. Twm, instruklør, Teon: A, B+I, D. 
lntJNat. • VHF, FLT bevis+ leknisk og praktisk 
undervisning på liere turbo og Jel typer. 
(konssessooshaver BIi og D: FTS) 
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Kære flyejer 
- Vi tilbyder: 

=i> Overhaul på alle stempelmotorer 
=i> 5hockloading insp. af stempelmotorer 
=i> Overhaul af motorkomponenter 
=i> Alt indenfor strukturarbejde 
=i> Reparation og servcie op til 5.700 kø 
=i> Udførelse af diverse 5TC 
=i> Udførelse af støjdæmpning 
=i> Stort lager og div. flyreservedele 
=i> Kan hjælpe dig mere end du tror 
=i> Prøv os - JAR 145 godkendt 
=i> Medlem af Aut. danske flyværksteder 
=i> Værkstedet har over 25 års erfaring 

North-West Air Service A/S 
Thisted Airport . DK-7730, Hanstholm 
Tlf.: 97 96 53 22 . FAX: 97 96 53 02 

Flyforsikring 

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

. -deforebyggelse og ved 
eventuelle skader. 

Velkommen hos 
Danmarks stærke 
forsikringspartner. 

@dan 
Luftfartsafdelingen 

Gammel Kongevej 60 
1790 København V. 

Tif.: 31 21 21 21 

GARMIN'S SUCCES FORTSÆTTER MED 

GPSMAP 195 
som allerede er blevet et hit i Danmark 

hvorfor vi også fortsætter med vor 
/NTRODUKTIONSPRIS! 

HUSK 

VI leverer stadig 
GARMIN's fulde GPS 

program GPS89, GPS90 og 
GPS 95XL 

samt VHF Håndradio 
(ICOM, Bendix/King) 

Head-sets (David Clark, 
Peltor m.fl.) fra lager. 

Som sædvanligt - købes også GARMIN'S produkter hos 
fagfolk, der sørger for alle tilladelser og naturligvis 
yder teknisk support - også etter du har handlet! 

Check altid pris med Avia før du handler I 

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

Tit. 32 45 08 00 • Fax 32 45 73 75 

~ .... 
FLYUDLEJNING 
AYF AA-1 IFR/GPS PR. TACHO 495,-
BSV C172 IFR PR. TACHO 625,-
PEW C172 IFR/GPS 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,-
BCL PA28R IFR/GPS PR. TACHO 810,-
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. 
Korn 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. bloklime 
Prisen er under forudsætning af kontant afregning efter flyvning, eller for
udbetaling. 

Kontorets åbningstider: Perioden april-sept. 08.00-19.00 
Perioden okl.-rnarts 08.00-17.00 

IKAROS FLY· ROSKILDE LUFTHAVN· 461910 10 
Fax: 4619 0515. E-mail lkaros@lnet.uni-c.DK 
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19 Chefskifter i Flyvevåbnet 
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29 Rekord for Herning Svæveflyveklub 
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FLYVEVÅBNETS BIBLIOTEK 
Forsiden: 
Njal Garvang letter med en Tandem-Polaris ved 
Jernhatten. Se billedmontage inde i bladet. 

Herover: 

Se side 30. 
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Kort 
sagt 

Baron 
simulator 
Den amerikanske simulatorfa
brik Frasca skal levere to 
Model 242/Baron "Flight Trai
ning Devices" til SAS Flight 
Academy. Den ene skal op
stilles på Trafikflyverskolen i 
Roskilde, den anden på den 
tilsvarende norske skole i Bar
dufoss. 

De skal leveres i juli og bli
ver helt ens. De omfatter in
strumentering til to piloter, 
KFC200 flight director/au
topilot (med yaw damper) og 
Bendix/King Silver Crown 
avionics, og de kan konverte
res til enmotors konfiguration, 
så de også kan bruges til 
træning af Bonanza piloter. 

Flyvs 
redaktion 
Knud Larsen er pr. 1. februar 
ansat som redaktionssekre
tær. 

½ mio. Con
corde-timer 
I begyndelsen af februar 
oplystes det, at det superso
niske trafikfly Concorde havde 
fløjet en halv million passager
timer, siden det blev sat i drift 
i 1976. Af de 14 fly, der blev 
leveret til Air France og British 
Airways, er 12 fortsat i brug. 

Den samlede flyvetid med 
Concorde, som der er bygget 
i alt 20 af, opgives til næsten 
800.000 timer, hvoraf 500.000 
ved supersonisk hastighed og 
400 .000 ved tophastighed 
(2.170 km/t), skriver Berling
ske Tidende. 

Havari i Vadehavet 

, • 

Boeing-MDD 
Den 5. december afsluttedes 
Boeings køb af Rockwells fly
virksomhed, der nu indgår i 
Boeing koncernen under nav
net Boeing North American. 

I samme måned blev ledel
serne af Boeing og McDonnell 
Douglas enige om en sam
menlægning. Det skal ske ved 
at McDonnell Douglas aktio
nærer tilbydes 0,65 Boeing 
aktie for hver MCDonnell 
Douglas aktie. 

Den nye koncern, hvis navn 
ikke kendes endnu, får ca. 
200.000 ansatte. Omsætnin
gen for 1997 anslås til 48 mil
liarder dollars. 

Cessna 172 OY-DSD kommer aldrig mere pil vingerne. Foto: Ole Rydahl. 
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En Cessna F 172K OY-DSD fra Karlog Air fik den 9. januar motorstop, da den var på edder
fugletælling over Vadehavet og måtte nødlande på en isflage ca. 5 km sydvest for Højer. 
Efter at have ventet to timer vadede piloten og de to ornitologer i land - det tog ca. tre timer. 

Flyet sank igennem isen og blev senere stærkt beskadiget af isskruninger. Det blev bjerget 
den 19. januar af en gruppe fra Flyvehistorisk Samling, der betragtede det som øvelse - det 
er den organisation, der står bag det ambitiøse projekt om at bjerge tre Lockheed P-38 fra 
indlandsisen på Grønland. 

For 25 år siden 
9. marts 1947: Den første af de 
fem Vickers Viking, DDL har 
bestilt, ankommer til Køben
havns Lufthavn Kastrup. 

På grund af isvinteren er 
Bornholm afskåret fra det 
øvrige land, så en DC-3, der 
var for stor til at lande på øens 
daværende lufthavn, nedkas
ter 96 sække med post, i alt 
2.850 kg. 

Pemco modi• 
ficerer 737 
Pemco World Air Services A/ 
S, Københavns Lufthavn Ka
strup, har skrevet kontrakt 
med Bouillioun Aviation Servi
ces, Ine., Bellevue, Washing
ton, om modifikationsarbejder 
på to Boeing 737-300, der skal 
opereres af·Air Espana (Air 
Europa), Palma de Mallorca. 

Arbejdet udføres i marts, 
henholdsvis maj og omfatter 
installation af en ekstratank på 
500 gallons i begge fly. 

Ballonrekord 
Selv om det ikke lykkedes for 
Steve Fossett at flyve rundt om 
jorden i ballon, var han i luften 
i 6 døgn ti timer og 54 minutter, 
nok til at slå den eksisterende 
absolutte varighedsrekord på 
6 døgn og 16 minutter, der var 
sat i 1992 af Richard Abruzzo 
og Troy Bardey. 

Længe inden da havde 
han slået den absolutte di 
stancerekord på 8.748 km, 
som han selv havde sat under 
sin flyvning over Stillehavet i 
1994. Hans nye rekord er end
nu ikke godkendt af FAI. Den 
ventes at overstige 12.800 km. 

Brændstofforbruget under 
flyvnigen viste sig at være 
noget højere end ventet, så 
det ville kun have været muligt 
at komme halvvejs over Stille
havet. Derfor valgte Fossett at 
lande, så snart varighedsre
korden var hjemme, ved Vara
n as i i Indien , hvor der var 
gode muligheder for bjerg
ning at ballonen. 
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Ny SAS fragtterminal 
Den 28. januar blev de officielle første 
spadestik taget til SAS Cargo's nye terminal 
i Københavns Lufthavn Kastrup. 

Anlægget er dimensioneret til 350.000 
tons fragt og post om året. 

Den placeres mellem Hangar 1 og 
Hangar 3, altså på det område, hvor den i 
fjor nedrevne Hangar 2 lå, og får et samlet 
areal på 24.000 kvadratmeter, fordelt med 
15.000 ,kvadratmeter produktionsområde, 
6.000 kvadratmeter administrationsområde 
og 3.000 kvadratmeter kælder. Senere 
illføjes yderligere 5.000 kvadratmeter pro
duktionsområde. 

Bygherre på det store projekt er 
Københavns Lufthavne A/S, men SAS 
sørger selv for "indmaden". Huset vil koste 
300 mio. kr., de tekniske installationer 200 
mio. 

Terminalen skal tages i brug næste 
sommer, og den nuværende fragtterminal 
i den tidligere Hangar B vil derefter blive 
revet ned for at give plads ti den kommende 
SAS passagerterminal, 

Computer-genereret billede af den nye SAS fragtterminal i Københavs Lufthavn Kastrup. 

Bøde til SAS 
Da SAS afgav bestillingen på 
Boeing 737-600 i foråret 1995 
skete det uden samråd og ac
cept af piloterne. 

Ifølge den svenske lov om 
medbestemmelsesret for re
levante funktionærer skal be
rørte personaleorganisatio
ner, i det hertilfælde piloterne 
gennem den danske, norske 
og svenske pilotforening, ta
ges med på råd for at sikre de
res indflydelse på alle beslut
ninger, som påvirker deres ar
bejdsforhold. 

Da bestillingen på 737 ske
te uden samråd med piloter
ne, gik de til den svenske Ar
betsdomstolen med sagen, 
som gav piloterne ret i deres 
klage og dømte SAS til at 
betale en bøde på 600.000 kr. 
til piloterne. Med sagsomkost-
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ninger bliver det ca. 230.000 
kr. til hver af de tre pilotfore
ninger. 

Formanden for Dansk Pilot
forening, Eigil Kragh, undrer 
sig over, at kabinepersonale og 
mekanikere fik mulighed for at 
at ytre sig om 737 ved købet, 
mens piloterne ikke blev invite
ret med i arbejdsgruppen. 

Noget lignende skete iøv
rigt fornyligt, da SAS Commu
ter traf aftale med Saab om 
leje af 4 Saab 2000. Også 
denne gang traf man beslut
ningen over piloternes hove
der. Kragh udtaler, at SA&-le
delsens manglende vilje til dia
log med piloterne ikke truer sik
kerheden, men at det udgør et 
irritationsmoment. 

SAS's flyvechef Per Lock 

erkender, at SAS har tabt 
sagen ved den svenske ar
bejdsdomstol, men meneriøv
rigt, at dialogen med piloter
ne er fin. Eigil Kragh er ikke 
enig med ham, og han forstår 
ikke, at SAS ikke udnytter hans 
medlemmers erfaring. 

Direktøren for Svensk Pi
lotforening, direktør Erik Levin, 
udtaler over for Flyvs medar
bejder, at SAS har vist en 
manglende kompetence og 
ikke taget tilstrækkeligt hensyn 
til de gældende love og be
stemmelser i relation til piloter
ne. Han siger videre, at SAS 
åbenbart ikke disponerer over 
en kompetent arbejdsretslig ju
rist. Sagen er et principspørgs
mål. 

I øvrigt 

Cessna afleverede den 
første nye Model 172 Sky
hawk den 18. januar. Den 
er præmie i AOPNs lotteri. 

Karup havde i 1996 
197.530 passagerer på 
SAS- og Cimber- ruterne 
til København, en stig
ning på 12,3% i forhold til 
1995. 

PFA Rally, det engel
ske hjemmebyggerstæv
ne, afholdes i år den 4.-6. 
juli på Cranfield, nord for 
London. 

Beech Musketeer OY.. 
TFZ udbrændte om afte
nen den 1 . januar, da den 
stod parkeret i det fri på 
Randers flyveplads. Kun 
vingerne var tilbage, da 
branden var slukket. 

Sun-Airhar bestilt end
nu to Jetstream 41 til lev
ering til efteråret. 

Braathen har bestilt 
seks Boeing 737-700, ud
styret med 134 passa
gersæder. De to første 
skal leveres i juli-august 
1998. Selskabets nuvæ
rende flåde er på 25 Boe
ing 737-400/500. 

Maersk Air, der mod
tog seks Boeing 737-500 
i 1996, får endnu tre i år, 
i februar, marts og sep
tember. Den første -700 
kommer til oktober. 

Uniflyi Svendborg har 
bestilt en Eurocopter 
EC120 til levering sidst på 
året. Det er den første 
bestilling på den nye 
femsædede helikopter. 

SAS Commuter mod
tog den 24. januar den 
første af fire Saab 2000, 
der hovedsagelig skal 
anvendes på svenske in
denrigsruter. 
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Derfor blev der ikke civil flyvning pA Avnø 

Afsluttende statusrapport 
fra Avnø Arbejdsgruppen 
Ved Christian Zllstorff 

Som bekendt traf Naturklage
nævnet i maj måned 1996 be
slutning om at totalfrede Avnø 
området og dermed forbyde 
al flyvning på den tidligere Fly
vestation Avnø. 

Vi har i den forløbne perio
de ventet på, at Naturklage
nævnet skulle udsende en 
skriftlig afgørelse i frednings
sagen. Efter tiere rykkere har 
formanden tor Naturklage
nævnet bekræftet, at den ikke 
er udarbejdet endnu og at han 
ikke ved, hvornår det vil ske! 

Lige tør jul lykkedes det dog 
at få fat i en kortfattet beskrivel
se af Naturklagenævnets afgø
relse, truffet umiddelbart efter 
mødet den 16. maj 1996 på 
Avnø. Notatet blev udsendt til 
sagens parter i slutningen af 
maj måned 1996 - dog ikke til 
Kongelig DanskAeroklub (KDA) 
eller til Arbejdsgruppen, da vi 
ikke er officiel part i sagen. 

Opsamlede erfaringer 

Man kan spørge sig selv, om 
vi i Arbejdsgruppen kunne 
have gjort noget anderledes -
set i bakspejlet - så sagen 

Avnø den 26.januar 1997. 

kunne have fået et anderledes 
udfald end den gjorde. 

Det spørgsmål stillede jeg 
til formanden for Naturklage
nævnet, Lars Busck. Han sva
rede, at han mente ikke vi kun
ne have gjort noget, der ville 
have givet en anderledes 
afgørelse! 

Altså siger han indirekte, at 
når først der er rejst frednings
sag i en sag som denne, så er 
slaget næsten tabt på forhånd! 

Lars Busck fortalte også, at 
grunden til, at Naturklagenæv
net turde træffe en så "radikal" 
beslutning om fredning af Av
nø var, at det er staten, der ejer 
Avnø. Det vil sige, at såfremt 
det havde været kommunen, 
en privat person eller en kom
munal/privat virksomhed, der 
ejede Avnø, havde de forment
lig ikke turdet træffe den afgø
relse de gjorde. Det ville nem
lig have medført, at der skulle 
udbetales en erstatning til eje
ren. 

Såfremt kommunen havde 
overtaget Avnø fra Forsvarets 
Bygningstjeneste allerede den 
1. februar 1993, da Flyvevåb
net forlod Flyvestation Avnø, 

var sagen måske endt ander
ledes. 

Personlig tror jeg ikke, at vi 
i Avnø Arbejdsgruppen kunne 
have gjort noget, så udfaldet 
blev et andet end det blev. I 
virkeligheden var løbet nok al
lerede kørt, da der først blev 
rejst fredningssag på Avnø 
området i efteråret 1993. 

Fredningsmyndighederne 
er svære at danse med, og når 
der først er rejst en frednings
sag, er en sådan sag utrolig 
vanskelig at vinde. 

For at undgå fremover at 
kommende i en lignende situ
ation i andre sager af denne 
art vil det bedste, der kan 
gøres, formentlig være, hvis 
man helt kan forhindre, at der 
bliver rejst en fredningssag. 
Men det er naturligvis vanske
ligt, da Danmarks Naturfred
ningsforening på eget initiativ 
er i stand til at rejse fred
ningssager. Det vil også kræ
ve, at vi alle i høj grad har fin
geren på pulsen, så man kan 
reagere langt tidligere, end 
der blev gjort i Avnø sagen I 

] 
I 
i 

Fremtiden for 
Avnø 

Hvad sker der så 
med Avnø området, 
nu det ikke skal væ
re flyveplads? 

Det spørgsmål er 
stadigvæk helt uaf
klaret, idet Naturkla
genævet lader det 
være op til Skov- og 
Naturstyrelsen at 
komme med forslag 
til hvordan området 
skal udnyttes. 

Men en ting er 
helt sikkert - Vor
dingborg kommune 
er ikke mere interes
seret i at overtage 

Avnø, selv ikke hvis den fik 
området foræret. 

Detforlyderfra Vordingborg 
kommune, at græsset ikke er 
blevet slået siden afgørelsen 
faldt og af fuglene derfor ikke 
holder til på området mere. 
Endvidere at bestanden af ræ
ve er eksploderet, da de ikke 
bliver holdt nede mere, og at 
der derfor ikke mere er meget 
vildt på og omkring Avnø. 

Det er åbenbart de første 
konsekvenser af den såkaldte 
naturgenopretning! 

Akja. 

Nedlæggelse af arbejds
gruppen 

Selvom der endnu ikke fore
ligger den skriftlige afgørelse 
i sagen, skal vi desværre ikke 
gøre os noget håb om, at der 
igen kommer til at ske flyvning 
fra Avnø - dertil ligger Natur
klagenævnets afgørelse helt 
fast. 

Der er derfor ikke længere 
noget formål med at bevare 
Avnø Arbejdsgruppen i KDA 
regi og den er hermed at 
betragte som værende ned
lagt. 

Til slut vil jeg og KDA gerne 
takke alle, der har været med 
i Avnø Arbejdsgruppen tor det 
gode samarbejde og det ar
bejde, der er udført. Desvær
re blev det ikke til det, vi hå
bede på, men vi gjorde i alt 
fald hvad vi kunne. 

Ligeledes synes jeg, at 
samarbejdet med Vordingborg 
kommune omkring projektet 
'Avnø Flyveplads' har været et 
rigtig godt og konstruktivt sam
arbejde. Det er en fornøjelse at 
se en dansk kommune i den 
grad gå ind for og arbejde for 
etablering af en flyveplads i 
Danmark. • 
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GPSMAP 195. A pilot's guide to quality viewing. 

Continuous paralltl cooritr pluut , Big bold HSI wilh VNAV indi- . 
tracking of all sattllilts in vitw caJor on ont scrttn 

Zoom in and stt actua/ 
runways on the map 

Tue industry's Number I GPS manufacturer has again designed an all-new 
portable thai combines years of GPS expertise with a unique understanding of users' 
needs. Tue result is a pilot-friendly, one-hand operating, information-packed GPS 
with big, beautiful capabilities. 

Great picture. 38,400 pixels in a high resolution, 4-level gray scale screen 
produce a wealth of information. lt's all easy on the eye - even in direct sunlight. 
And three level backlighting keeps readability up when the sun goes down. 

Big screen. A 57mmx86mm display gives you 50% more useful space than any 
.other hand-held map. Space thai is tilled with Jeppesen• data, a worldwide land map, 
geographically specitic details from GARMIN cartridges, and context-sensitive 
prompts for on-screen assistance. 

Lots of channels. Tue GPSMAP 195 uses GARMIN's exclusive PhaseTracl2N 
,continuous carrier phase 12 channel parallel reciever. Easily the most powerful, 
most intelligent GPS reciever available. 

The revolutionary new GPSMAP 195. A portable map system forthose who 
won 't accept anything less than the hig picture approach of GARMIN. 

KDA Service, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Tlf. 46 19 08 11, Fax 46 19 13 16 



LACKLA D A R F RC BASE 
WEST MAIN GATE 

Et besøg på Lackland 
& Kelly AFB 
Tekst og billeder: Lars Staal 

I fjor sommer var jeg på en 
kombineret studie- og opda
gelsestur til USA. Vi var 18 
.lærlinge fra TERMA Elektronik, 
der med vores supervisor 
besøgte samarbejdsvirksom
heder som Lockheed Martin, 
Hughes og Lear Astronics. 

Efter studieturen, der vare
de 11 dage, var det muligt for 
os at fortsætte opdagelserne 
i USA på egen hånd. 

Vejen til Texas 
Jeg er fra Rødding, har svæ
vefløjet på Skrydstrup og er i 
det hele taget kommet meget 
på flyvestationen. Her traf jeg 
for nogle år siden i forbindelse 
med en USAF deployering der
til en ung amerikaner ved navn 
Larry Stulz. Vi har holdt kontakt 

siden, og efter mange års 
brevudveksling mellem under
tegnede i Danmark og min 
kammerat i staten Ohio var der 
nu mulighed for et gensyn. 

Da studieturen officielt var 
slut, befandt jeg mig i Los 
Angeles. Larry er sikkerheds
officer ved U.S. Air Force i 
Dayton, Ohio, men viste sig, 
at han var taget på sikker
hedskursus i San Antonio, 
Texas. 

Men det var ingen hindring 
- jeg fik nemlig mulighed for 
at bo en uge på Lackland Air 
Force Base. 

Så jeg fløj til Texas. 

Baserne 
Basen virkede meget stor, spe
cielt fordi den er slået sammen 

med Kelly AFB. Lackland AFB 
er reelt ingen flyvestation, idet 
der ikke er nogen startbane og 
ikke nogen fly stationeret. 

Men Kelly AFB derimod har 
både bane, en eskadrille 
Lockheed F-16 ( ca. 20 stk.) og 
ca. 30 Lockheed C-5 Galaxy. 
Baserne er slået sammen, så 
man kan komme fra den ene 
til den anden uden at skulle 
forlade det militære område. 

Mens Larry sad på skole
bænken, kunne jeg bevæge 
mig frit omkring på begge ba
ser. De eneste restriktioner 
var, at jeg ikke måtte gå helt 
ud på flight line - og dermed 
også banen - uden opsyn . 
Men det havde ikke nogen 
betydning, for der var kun et 
lille hegn og 20 meter mellem 
mig og de store maskiner. 

Når vi skulle ind og ud, foregik 
det gennem "Hovedport Vest". 

Rundvisning. 
Larry fik arrangeret to rundvis
ninger, hvor jeg først fik set 
149th Fighter Wing, Texas Air 
National Guard's F-16 og 
derefter 433rd Airlift Wing' s C-
5. Det var chefen for F-16 es
kadrillen, der viste mig alle fa
ciliteter, inklusive flight linen, 
hvor de ca. 20 F-16 stod linet 
op på to rækker. Det var et flot 
syn, men han måtte dog ind
rømme, at det udgjorde en 
væsentlig risiko at have flyene 
stående så tæt op af hinan
den. 

Chefen var så benovet over 
min store interesse for F-16, at 
han tilkaldte to flymekanikere. 
De viste mig en opstart og et 
befare flight check. 

Til ære for mig (!) viser to flymekanikere opstart af en F-16. Man kan lige skimte "Dødens halvcirkel", der er aftegnet på flight line for 
at hindre, at Jordpersonel kommer for tæt på indsugningen, når motoren er i gang. 



Basen rummer også et stort 
antal historiske fly. Her en 
Boeing B-17 Flying Fortress, 
berømt bombefly fra Anden 
Verdenskrig. 

Stor! 

Dagen efter var det tid til at se 
lidt nærmere på de store 
fugle, som jeg havde gået og 
beundret de sidste par dage. 

Piloten, der viste mig C-
5'eren, havde på et tidspunkt 
i sin karriere foretaget en 
drastisk omvæltning. Han var 
nemlig forhenværende F-15 
Eagle pilot. I starten havde 
han haft lidt svært ved at ven
de sig til den enorme forskel i 
størrelse, men i dag kunne 
han ikke forestille sig at flyve 
et andet fly. 

Mit første indtryk af C-5'e
ren tæt på var, at den umuligt 
kunne flyve. Noget så stort 
ville simpelthen ikke være i 
stand til at ophæve tyngde
kraften. Men det krævede blot 
et kig ud på banen, hvor jeg 
kunne følge C-5'erne lande og 
lette problemfrit. 

Mens jeg fra andenpilotens 
sæde kiggede ud på rækken 
af kæmpefly, fortalte piloten 
mig, at cockpittets højde sva
rer til fire etager, og at der skul
le over et tons maling til at 
dække flyet. 

Et stykke nede af flight li
ne'n så jeg en Lockheed C-
130 Hercules, der manglede 
halen og noget af vingerne. 
Nysgerrigt spurgte jeg, hvad 
den dog blev brugt til! Svaret 
var, at det var en let flytbar 
vægtklods. Når C-5 piloterne 
flyver touch and go en hel 
dag, ruller de Hercules'en ind 
i lastrummet. Derved har de 
hurtigt og effektivt gjort flyet 
tungere og mere realistisk at 
flyve med. 

Piloten fortalte mig også, at 
de i lastrummet på en af deres 
C-5 havde prøvet at spille ten
nis og fodbold, hvilket næsten 
kunne lade sig gøre. I lastrum-

C-5 Galaxy er virkelig stor! Un
dertegnede efter rundvisnin
gen sammen med den tidligere 
F-15 pilot, der nu flyver C-5. 
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met er der nemlig plads til 
seks Greyhound busser! 

Et stort museum 

Ud over at huse to de to fly
vende enheder virker Lack
land og Kelly AFB også som 
et stort museum. Sammenlagt 
er der udstillet omkring 45 fly 
på de to baser, som man frit 
kan studere. Der er placeret 
et skilt foran alle udstillede fly, 
hvilket giver mulighed for at 
læse mere om netop dette 
specielle fly eller denne fly
type. 

Museumsflyene er ikke 
indhegnede, så man kan få et 
nærmere kig under gamle fly 
som Boeing B-17 Flying For
tress, North American 8-25 
Mitchell og Douglas A-26 In
vader. 

Men det er ikke kun fly fra 
Anden Verdenskrig. Museet 
råder også over eksempler på 
den mere moderne tids jager
fly, fx en Lockheed SR-71 
Blackbird, en Fairchild A-10 

Thunderbolt, en General Dy
namics F-111 Raven og en 
McDonnell Douglas F-15 Ea
gie. Af andre typer kan næv
nes Convair 8-24 Liberator, 
Lockheed Constellation og 
Boeing 8-29 Superfortress. 

Det hele værd ... 

Under mit besøg på Lackland 
og Kelly AFB lærte jeg mange 
nye mennesker at kende - så
vel som en masse nyt om de 
fly, jeg havde mulighed til at 
studere lidt nærmere. 

Amerikanerne er meget 
stolte af at kunne vise deres fly 
frem og samtidig åbensin
dede, så jeg kan kun anbefale 
at aflægge de to baser et 
besøg. 

Hvis man ingen direkte 
kontakt har til folk på basen, 
kan man henvende sig ved 
hovedvagten og spørge efter 
The Public Affairs Office, der 
gerne arrangerer en rundvis
ning på basen. 

Den er hele turen værd! • 

Forfatteren 

Lars Staal er 20 år og 
under uddannelse til 
elektronikmekaniker hos 
Terma Elektronik. Han 
begyndte at svæveflyve i 
Skrydstrup i 1991, men 
holder p.t. pause af 
uddannelsesmæssige 
årsager. 



Forfulgt af termik! 
En usædvanlig flyvetur 
Af Aksel Feddersen 

Som mangeårig svævepilot 
har jeg ofte tænkt over hvorfor 
denne sport virker så fascine
rende og i flere betydninger 
løftende, at jeg stadig ikke er 
blevet træt af den. 

Jeg tror, at det dels skyldes 
at man her træffer andre, som 
også gider påtage sig besvæ
ret med at holde alt det grej i 
gang, som nu engang kræves 
for at få disse "totalt unyttige 
apparater" op i luften. 

Det medfører så en anden 
vigtig ting : hyggeligt kamme
ratskab på flyvepladsen med 
uforpligtende snak og god 
mad og drikke om aftenen og 
masser af frisk luft om dagen. 

Som fuglene gør det 

Men især -og nok det vigtigste 
for de fleste af os veteraner -
er nok den helt specielle for
nemmelse at kunne bevæge 
sig rundt i atmosfæren på næ
sten samme måde som fug
lene, og i øvrigt ofte netop i 
selskab med fugle, der under
ligt nok ser ud til at acceptere 
os som deres venner - trods 
størrelsesforskellen. 

Venskabet med fuglene 
kommer rigtigt frem, når man 
ude i terrænet kommer så 
langt ned, at truslen om ude
landing er ved at blive over
hængende. Så er der intet så 
skønt som at få øje på et par 
måger i nærheden, der ligger 
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og kredser uden at bruge vin
gerne og viser, hvor der er 
gang i termikken. 

Når så man efterhånden 
har fået ordentlig fat og jorden 
begynder at fjerne sig igen, får 
vist alle svæveflyvere en herlig 
fornemmelse af at være oven
på igen. Det varer måske ikke 
så længe, men giver i hvertfald 
mod på den fortsatte kamp 
frem mod det fastsatte mål. 

Jeg nyder også spændin
gen ved at begive mig ud i om
råder, hvor det er svært at vur
dere, om deroverhovedetfin
des nogen termik, og så ud
nytte det, der viser sig under
vejs for til slut at vende hjem 
til flyvepladsen efter flere ti
mers flyvning. 

Som sport betragtet er 
svæveflyvning mere afhæn
gig af vejret end nogen anden 
sportsgren, og dansk som
mervejr giver yderst varieren
de mulighederfordens udøve
re. Ofte kan man kun flyve 
pladsrunder på seks - syv mi
nutter fra spilstarten. Men til 
gengæld kan betingelserne 
pludselig blive helt ovenud 
gode, og så føler de heldige, 
der tilfældigvis får chancen 
på sådan en dag, sig stærkt 
privilegerede. 

Det er om sådan en dag i 
juli 1994, jeg vil berette i det 
følgende. 

A. Feddersen 
startklar på Kaldred i Cirrus. 

Da varmen 
kom til Danmark 

Sommerlejrens anden uge 
havde for alvor bragt varmen 
til Danmark. Et højtryk havde 
stabiliseret luften, så alle skyer 
var forsvundet, og vinden var 
gået i sydøst. DMl's udsigt lo
vede skyfri himmel, men ingen 
eller kun svag termik ved en 
udløsningstemperatur på 29 
grader. 

Det tog vi nu ikke særligt 
tungt, for de foregående dage 
havde udsigten ikke været 
bedre, men alligevel blev ter
mikken over Kaldred "ikke så 
ringe endda". Det skyldes 
nok, at den meget varme luft, 
der blæste op til os fra resten 
af Sjælland, udløste ganske 
kraftig tørtermik i området. 

Instruktørens problemer 

På denne dag skulle jeg være 
instruktør på vores ASK 21 og 
flyve med en elev, der havde 
ca. 40 starter på tosædet. 

Ved middagstid var vi klar 
til en spilstart, og jeg regnede 
med, at vi kunne komme op at 
hænge på tørtermikken, som 

Udsigt over Nexeløbugten og 
østenden af Saltbæk Vig med 
Kaldred flyveplads helt til ven
stre. 

plejer at gå i gang på den tid 
af dagen. 

Når jeg flyver med elever, 
har jeg - udover at lære eleven 
at manøvrere korrekt - sæd
vanligvis følgende to væsent
lige punkter at tage hensyn til: 

1 . Hvordan skal jeg på de 
få disponible minutter efter 
spilstarten i den tosædede 
finde noget løft, så eleven - og 
instruktøren - ikke må nøjes 
med fem minutters ture? 

2. Når punkt 1 er lykkedes, 
og vi har fået arbejdet os op 
til en rimelig højde og fløjet 
rundt et passende stykke tid, 
hvordan får jeg så dirigeret 
eleven hen et sted, hvor det 
går nedad igen, uden at vi he
le tiden ramler ind i nye bob
ler? Normalt er vi jo nødt til at 
begrænse flyvetiden. 

For andre, der plejer at måt
te arbejde hårdt for at blive 
hængende længst muligt, 
lyder det nok som pral, men til 
tider føler jeg det, som jeg 
næsten bliver forfulgt af termik, 
når jeg har bestemt mig for at 
gå ned. Overalt dukker der 
områder med stig op, som 
frister enhver svævepilot til "li· 
ge at prøve en omgang mere". 

Når det gode flyvevejr ind• 
finder sig på Kaldred, har jeg 
nu sjældent problemer med at 
få hevet den tosædede op. 

Og ned er vi da også altid 
kommet igen efter kortere eller 
længere tid, men der kan væ
re utrolig stor forskel på hvor 
let man har ved at komme bå
de op og ned. 

Der er kort sagt sjældent to 
flyvninger, der ligner hinan
den, men den tur, jeg her skal 
berette om, var nu alligevel 
helt ekstraordinær. 



Forfatteren 

Aksel Feddersen, 71 år, be
gyndte at svæveflyve i Holte 
Svæveflyveklub, men kom 
til Polyteknisk Flyvegruppe 
(PFG) i 1946. Feddersen, 
der er en af pionererne i 
PFG, har gjort en stor ind
sats for at fremme den vi
deregående svæveflyv
ning; han vandt det første 
danmarksmesterskab i 
1951 så overbevisende, at 
han på den sidste dags 
målflyvning fra Vandel til 
Odense kunne se bort fra 
målpoints'ene og uden at 
lande fortsætte hjem til 
Lundtofte, og det i en Gru
nau Baby I Kendt er han og
så for sin fantastiske mål
flyvning til St. Auban i Fly
vegruppens Olympia under 
VM i 1956. Han blev instruk
tør i 1948, er stadig aktiv pi
lot og har så sent som i 1996 
lært nye medlemmer at fly
ve. Han eren af PFG's mest 
ønskede instruktører, men 
DSvU's nye skrappe krav til 
instruktørers antal starter pr. 
år sætter desværre en stop
per for denne instruktør, 
som tilsyneladende intet 
besvær har med at holde 
sig flyvende hele dagen, 
hvor alle andre har det 
største besvær. 

Wirebrud 

Starten forløb ganske normalt, 
omend farten var lidt lav i 
begyndelsen, så vi gav signal 
om mere fart. 
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Så skete der til gengæld 
noget! Pludselig var det som 
om fanden tog ved spillet. 

Farten sprang op, og kort 
efter lød det kendte brag, som 
betyder, at wiren er knækket 
et eller andet sted. Det viste 
sig senere at være spræng
stykket, der havde virket efter 
hensigten. 

Efter at vi havde udløst vo
res ende af wiren, gjaldt det 
om at finde noget løft i en fart. 
Med kun godt 300 meter var 
der ikke så meget højde at 
rutte med, men det bekymre
de mig nu ikke. 

Det spark, vi havde fået un
der sidste del af starten, kun
ne kun skyldes, at vi var fløjet 
igennem en kraftig termikbob
le, så bare vi kunne finde til
bage til den, var den videre 
flyvning sikret. 

Altså: rundt med det sam
me, og ganske rigtig fandt vi 
straks en pæn lille boble, der 
hurtigt voksede til mellem 2 og 
3 m stig. 

Ca. fem minutter efter ud
kobling passerede vi 1.000 
meter, stadig i samme boble, 

og sådan fortsatte vi til over 
2.000 meter. 

En problemfri flyvning 

Det var begyndelsen til en af 
de længste, smukkeste og 
samtidig nemmeste og beha
geligste instruktionsflyvninger, 
jeg erindrer at have gennem
ført. 

Her var ingen problemer 
med at komme op efter star
ten, og selve flyvningen var 
ganske problemfri, idet man 
hele dagen blot kunne flyve op 
over Vesterlyng, hvis man 
havde brug for at vinde højde. 

Snart lå der en flok PFG-fly 
oppe ved Nekselø og snur
rede rundt over et usandsyn
ligt blåt Kattegat, og med en 
skybasis på over 2.600 meter 
for de pæne små cumulusser, 
der efterhånden dannedes i 
området, kunne man flyve 
rundt over det meste af Sjæl
land og uden besvær nå tilba
ge igen. 

DMI havde i øvrigt ret i sin 
vejrmelding. Over resten af 
Sjælland var der overhovedet 

KB og K21 over østenden af Saltbæk Vig. 

27 henholdsvis 71 år gammelt 
fly og pilot - still going strong! 

ingen skyer og kun moderat 
tørtermik. Men netop denne 
vejrsituation gav ekstremt go
de forhold over Kaldred. 

Bliv bare oppe! 

Tilmed forsvandt det sidste 
problem ved instruktionsflyv• 
ning med at komme ned til en 
bestemt tid, for over radioen 
fik vi at vide, at vi bare kunne 
blive oppe, så længe vi havde 
lyst. Startfunktionen var nem
lig brudt ned, og der var ikke 
andre elever. 

Det rettede vi os efter, og 
lå i timevis og blomstrede rundt 
i stor højde og nød den kølige 
luft og udsigten. Vi var en tur 
oppe over Sejrø og halwejs til 
Samsø, rundede Røsnæs og 
Kalundborg og fløj ned langs 
Storebælt for at kigge på bro
arbejdet. 

Så tilbage til Vesterlyng og 
tanke højde på igen, så en tur 
til Sorø og tilbage. 

Det meste af tiden var det 
eleven der tog sig af styringen, 
så han fik sig noget rutine på 
den tur! Detvarvistførstegang 
han var oppe i over en halv 
time, så han nød det i fulde 
drag. 

Først da vi havde været op
pe i over fem en halvtime, be
gyndte termikken at dø ud, så 
vi vendte næsen hjemad og 
landede på Kaldred ved 18-
tiden og fik flyet sat i hangar. 

Det var kort sagt en flyvetur 
af de bedre, og bagefter var vi 
nogle piloter, der blev enige 
om, at den nok var værd at skri
ve hjem om, hvilket hermed er 
gjort! • 
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Danmarks Flyvemuseum 
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Nye initiativer skal 
tiltrække flere besøgende 
Af direktør Karen Meldgaard, 
Mobi/ium. 

Den 1. marts 1996 tiltrådte jeg 
som direktør for Mobilium -
Danmarks Flyvemuseum, 
Danmarks Bilmuseum og 
Falck Museet. Jeg havde på 
det tidspunkt ikke noget 
forhåndskendskab til museet 
og var derfor heller ikke præ
get af tiltag og handlinger fra 
fortiden. Målet med min an
sættelse var entydigt - der 
skulle nogle flere gæster ind 
på de 3 spændende museer. 

Mobilium var i 1995 besøgt 
af 57 .000 gæster. Med en mu
lighed for at kunne investere 
i nye tiltag og en velvillighed 
til at ændre tingene, turde jeg 
godt sætte de kommende be
søgstal til 75.000 i 1996, 
100.000 i 1997 og 150.000 i 
1998. 

Far, mor og børn 

Men dette kunne kun lade sig 
gøre ved at gøre målgruppen 
meget bredere. Vi måtte ud til 
hele familiens medlemmer. 
Indholdet i museerne er dog i 
sig selv så interessant, at bå-

Børnefødselsdag i Caravellen. 

de mor, far og børn bliver fas
cineret efter besøget - de skal 
blot vide at Mobilium er herfor 
at komme her. Derfor blev 
markedsføringen sat kraftigt i 
vejret- specielt overfor børne
familier i første omgang. 

For at tilfredsstille dem alle 
investerede vi i små biler og 
flyvere som ved hjælp af bat
terier kunne køre rundt i mu
seerne med de 2-6 årige med 
en hastighed af 4 km i timen. 
Det har ubetinget været en 
meget stor succes. Familier
ne føler nu, at de kan tage 
denne aldersgruppe af børn 
med herud, og de er beskæf
tiget imens forældrene fordy
ber sig i effekterne. 

Flyvende fødselsdag 

En andet "barnligt" tiltag var 
lanceringen af børnefødsels
dage i Caravellen udenfor 
museet. Fødselsdagen fore
går ved, at børnene går rundt 
ca. 15 min. i museerne. Over 
højtaleren kaldes der ud til 
afgang med rute "Per 7 år" 
ved udgang 4. Børnene ledes 
ud til Caravellen, hvor der 
fortælles lidt om flyet- tilpasset 
den aldersgruppe børnene 

har. Derefter får de plads i 
sæderne, spændes fast og en 
medarbejder fortæller deref
ter en "god historie" fra de 
fremmede lande. Nogle af 
børnene lever så meget ind i 
det , at de godt kan blive 
bekymrede og anmoder om at 
blive sat af flyveren når den 
engang lander. Derefter ser
veres en cateringbakke med 
slik, frugt, yoghurt, juice og en 
lille overraskelse (oftest en 
flyver i LEGO klodser). Deref
ter er børnene så tændt på at 
se museerne, at de medføl
gende voksne må gå rundt 
med dem i mindst 1 time. Der 
vil bagefter være mulighed for 
at køre med fjernstyrede biler, 
som er lige populært, hvad 
enten man er pige eller dreng. 

Vi har 1 fødselsdag om 
ugen i gennemsnit hele tiden. 
Arrangementet koster kr. 40, 
incl. alt pr. barn. 

Et tredje tiltag for børn og 
barnlige sjæle er vores skat
tejagt. En skattejagt med for
skellige sværhedsgrader og 
underholdningsværdi, starten
de med en lidt dyrere skatte
jagt med vores teatergruppe, 
hvor deltagerne får udleveret 
skattekort og skal derefter finde 
f.eks. gangsteren Marino i en 
gammel Bugattibil eller befri 
den grædende princesse i DC 
3'eren o.s.v. Dette giver pa en 
sjov facon en rundvisning i 
museerne og en viden om 
nogle af effekterne. Det har 
især været brugt i skoleferier
ne og som indslag for firma
arrangementer. 

Hvad vil fremtiden bringe? 

Vi åbner den 27. marts 1997 
MYSTERIUM - Mobiliums gå
defulde verden. En verden 
med natur- og tekniske unde
re - Hvordan flyver en flyver -
prøv selv at føle vindhastighe-

derne, hvordan føles Gyro ef
fekten. Disse ting er dels ind
købt på Experimentarium i Kø
benhavn, dels udarbejdet her 
i huset. I kombination med dis
se ting holder vi foredrag og 
spændende week-end arran
gementer i løbet af 1997, som 
har noget med natur og teknik 
at gøre. Hervedfårvifati man
ge flere undervisningsinstitu
tioner og får derved også øget 
kendsskabet til vores eksiste
rende samlinger. 

I Bilmuseet åbner "Det 
Franske År" med opbygnin
gen af en fransk by. Vejen bli
ver en tidsvej med belægnin
gen, som den så ud op gen
nem tiderne. Langs vejkanten 
parkeres franske biler og 
motorcykler svarende til den 
pågældende tidsalder. I huse
ne bliver der aktiviteter, udstil
linger og salg af bilrelaterede 
ting. Men også af kunst og op
træden. En del af museet bli
ver en udstilling fra Michelins 
museum i Sydfrankrig. 

Vi regner med at kunne 
lade temaet Frankrig gå igen
nem Flyve-og Falckmuseet 
også, hvor flere arrangemen
ter er undervejs. 

I 1998 bliver temaet 50'er
ne, i 1999 Tyskiand o.s.v. 

Tanken er naturligvis, at 
gen besøgene skal være så in
teressante som muligt for hele 
familien. 

Vi vil gerne have fat i lokal
befolkningen (radius på 100 
km), skoler og selvfølgelig 
også turisterne, men det er jo 
en kendt sag, at gider lokal
befolkningen besøge en at
traktion, ja så komme turister
ne endnu flere til. 

Vi håber med den lille udvi
delse af tilbudene, den lille 
ændring i markedsføringen 
mod hele familien, at kunne 
tilføre de 3 museer de mange 
gæster, som de fortjener." 

• 
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11Når man !lyver som vi gør, har man 
ofte mareridt om rust i maskineriet .. !' 

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." 
Mange undres over, hvorfor næsten ingen motorer kører til TEO-limit uden, at der er ud
ført større "næsten overhaul" 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 

Søren Dolriil og Jan Maaen. 
Opvisnings• og konkurrence. 
piloter i "Eaglea ol Donmark". 

har resulteret i en ny olie, baseret på den berømmede 
Multi.grade Anti.Wear 15W-50, der nu yderligere 
har fået en anti-korrosions-egenskab. Resultatet 
er Shell's hidtil bedste olie - kaldet ADVANCED 
FORMULA Multi.grade 15W-50. Det er en olie, 
der er optimal for flyejere, som flyver uregel
mæssigt - ikke bare om vinteren. 

NB! AeroShell er blandbar med alle andre olietyper, 
såvel multi- som singlegrade olier. Der kan derfor, 
hvis nødvendigt, efterfyldes med anden olie uden problemer. 

r-----------------------------------------------------------------------------

* Er du interesseret i mere information, så ring til Shell Aviation Service på 
tlf. 33 37 22 86, eller send kuponen ind. 

Navn: ________ Adresse: ___________ _ 

Postnr./by: ____________________ _ 

Indsendes til Shell Aviation Service, Kampmannsgade 2, 1780 København V. 

To L:,coming 
knastakaler dyppet 

i hhY. normal 20W-50 
olie og AeroShell ADVANCED 

FORMULA !SW-50. 
Herefter placeret i tågekammer 

(100% luftfugtighed • 100• F) i en uge.• 

-------·-, 



På besøg hos Peltor 
De fleste, der hører navnet Peltor, associerer det med hovedtelefoner 
til fly. Men Peltor laver meget andet udstyr til brug i støjfyldte miljøer. 

Peiter blev grundlagt sidst i automatiserede fremstilling af 
60-erne af en jetfly-tekniker i kapperne til hovedtelefonerne 
det svenske flyvevåben, der og fremstillingen af hovedbøj-
syntes, at det måtte være mu- len og skumpuderne, der sid-
ligt at beskytte sig mod støjen. der på kapperne og sikrer at 

Og fra høreværn til hoved- mest muligt støj holdes væk 
telefoner er der i princippet fra ørerne. 
kun elektronikken til for-
skel. 

Siden 1970 har Peiter 
haft fabrik og hoved-
kvarter i den sydsvenske 
by Vårnamo. Her arbej-
der 225 mennesker med 
produktion, udvikling og 
salg mm. Derudover har 
Peiter 75 medarbejdere 
ude i verden, hvor pro-
dukterne sælges i 40 lan-
de enten gennem egne 
datterselskaber eller di-
stributø rer. 

Fabrikken har en om-
sætning på ca. 300 mil-
lianer kr- og et "tilfreds-
stillende" overskud, som 
salgschef Joakim Bir-
gersson dog ikke vil sæt-
te tal på. 

Peiter udvikler, frem-
stiller og markedfører et 
komplet produktprogram 
med høreværn, hovedte-
lefoner, tilbehør og hjæl-
pemidlertil industri, skov-
industri, skydning, motor-
sport og flyvning, både 
civil og militær. Et pro-
gram, der gør at folk trygt og Særlig interessant var be• 
sikkert kan arbejde og trives søget i det lyddøde rum, hvor 
bedre på deres arbejdsplad- produkterne løbende udvikles 
ser. og testes. Gulvet i rummet er 

ikke støbt på jorden som resten 
af huset. Hele rummet er op-

Lyddødt rum hængt vibrationsfrit for at sikre, 
Under en rundvisning på fa- at testresultater ikke forstyrres 
brikken fik vi bl.a. forevist den af vibrationer fra jorden. 

SPARTACUS 
14 

Peiter har egen forsknings- der giver plads op til loftet i 
afdeling, som sammen med cockpittet. 
produktudviklingsafdelingen Mikrofonarmen er center-
løbende tester og udvikler nye monteret uden den tidligere 
produkter til markedet. Hele bøjle, som nogle fik ledningen 
produktionen er underkastet viklet rundt om. Dette problem 
kvalitetskontrol iht. ISO 9002. er nu løst ved at selve mikro-

fonen kan forskydes 
foran munden. 

Mikrofonen kan an-
vendes på både højre 
og venstre side af hove-
det blot ved at dreje mi-
krofonarmen. 

7006 har separat vo-
lumenkontrol i begge 
sider. En løsning der 
giver brugere med ned-
sat hørelse optimale ind-
stillingsmuligheder. Inde 
i kapperne er højttalerne 
monteret nederst for at 
give bedre plads til selve 
øret og dermed en bedre 
komfort. Med en knap på 
ledningen kan headset-
tet omstilles fra monolyd 
til stereolyd . .. 

Aearo Peltor 

Som andre succesrige 
virksomheder bliver der 
lagt mærke til Peiter ude 
i verden. Dette har med-
ført, at Peiter for nylig er 
blevet opkøbt af en stor 
amerikansk virksomhed 

Aviation 7006 ved navn Aearo, og dens 
Anledningen til besøget hos produkter markedsføres frem-
Peiter var introduktionen af over under navnet Aearo Pel-
fabrikkens nyudviklede head- tor. 
set Aviation 7006. KDA Service, der har været 

Headsettet er helt sammen- autoriseret Peiter forhandler i 
klappeligt og vejer kun 375 g. over tre år, er leveringsdygtig 
Det er helt nydesignet, men har i det nye Aviation 7006 head• 
bibeholdt bøjlens lave profil, set. 

FLY
finansiering 

RING 
97 72 5711 
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Maersk Air og Finnair udfordrer SAS 
med rute København-Stockholm 

Af Hans Kofoed 

Da Maersk Air i sin tid starte
de, havde vi forbud mod at 
flyve ruteflyvning. Det fik vi 
først lov til i 1984, og da kun 
mellem Billund-Southend, 
men efterhånden kom der fle
re ruter, og fra 1990 har flyv
ningen ud af Billund stort set 
været fri. Og nu har vi den så 
den totale liberalisering, sagde 
Maersk Air's administrerende 
direktør Bjarne Hansen. da han 
præsenterede selskabets ny
este tiltag, ruteflyvning Køben
havn-Stockholm i samarbejde 
med Finnair. 

- Men vi har holdt os til ruter, 
som SAS ikke befløj eller hav
de opgivet, fx Gatwick eller Kri
stianssand, fortsatte Bjarne 
Hansen. Vi har ikke ønsket at 
træde SAS over tæerne, men 
når SAS fra 6. januar er gået ind 
på ruten Billund-Frankfurt og 
mener, at dens 60-70.000 pas
sagerer om året er basis for 
beflyvning med to selskaber, 
så må vi have lov at mene, at 
ruten København-Stockholm 
med over 1 mio. passagerer 
om året også giver basis for be
flyvning med mere end et sel
skab. 

8 afgange om dagen 

Den 28. april begynder derfor 
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både Maersk Air og Finnair at 
flyve mellem København og 
Stockholm. De to selskaber, 
der arbejder snævert sammen 
under navnet Nordic Connec
tions, får hver fire afgange alle 
hverdage i begge retninger. 
Lørdag bliver der dog kun tre 
og søndag fire, i alt 47 afgan
ge med sammenlagt 10.568 
sæder pr. uge. Det årlige ud
bud bliver ca. 550.000 sæder. 

Afgangstiderne er spredt 
over det meste af døgnet med 
første afgang fra København 
kl. 0740 og sidste kl.2030. 
Flyvetiden bliver en time og 
fem minutter. 

Maersk Air vil indsætte Bo
eing 737-SO0SP med 104 pas
sagersæder, Finnair DC-9-51 
med 122, begge med såvel 
Business Class som Economy 
Class. 

Code Sharing 

Finnair, der er nr. 2 på Arlanda, 
regnet etter antallet af afgan
ge, står stærkt i Sverige, hvor 
det har en veludbygget salgs
organisation. 

Maersk Air og Finnair ar 
indgået code sharing aftale 
for den nye rute. Det betyder, 
at alle afgange har begge sel
skabers flight numre og mar-

kedsføres på lige fod. Det bli
ver også muligt at vælge mel
lem selskabernes bonuspro
grammer, Maersk Air's Busi
nes Bonus eller Finnair, uan
set hvem man flyver med. 

Maersk Air og Finnair ind
ledte allerede i fjor et lignende 
samarbejde på ruten Billund
Stockholm, hvor der er to af
gange dagligt. 

Udover SAS, der har 17 
dobbelture dagligt mellem Kø
benhavn og Stockholm, flyver 
også Olympic, Air Portugal og 
Alitalia på strækningen, men 
det er ikke usandsynligt, at de 
nu opgiver denne næppe sær
ligt lønsomme sektor og i stedet 
indgår samarbejde med Nor
die Connections. Allerede 
sidst i januar havde omkring 
20 udenlandske selskaber har 
henvendt sig til Maersk Air og 
udtrykt interesse for at flyve 
føderuter til Stockholm-ruten. 

Priskrig? 

Priserne bliver lavere end 
SAS' nuværende - men inden 
dette nummer udkommer, har 
SAS sikkert reduceret sine 
priser til samme niveau. Eller 
måske lavere - en priskrig kan 
ikke lades ude af betragtning. 

Hos Maersk Air vil en nor-

Finnair vil indsætte DC-9-51 
på sin kommende rute Køben
havn-Stockholm. 

mal Business Class billet Kø
benhavn-Stockholm v. v. koste 
2.900 kr. Den er fuldtfleksibel, 
og der er ingen forudbe
stillingskrav. En Economy 
Class billet (også fuldt fleksi
bel) koster 2.600, men desu
den tilbyder Maersk Mini-Pris 
(med lørdag/søndagsregel, 
men ingen forudbestillings
krav til 1.995 kr. og Super Mini 
til 1.500 kr. 

Og frem tli den 22. juni er 
der ekstra lave premierepri
ser, fx er miniprisen da 1.000 
kr .. 

Finnairs priser ventes at 
blive stort set de samme som 
Maersk Air's. 

Samme gate 

I Københavns Lufthavn Ka
strup vil alle afgange og an
komster på de to selskabers 
fællesrute ske fra/til samme 
gate (A6), og der bliver gate 
check-in for rejsende med 
håndbagage helt ned til 15 
minutter før afgang. 

I Arlanda anvender selska
berne den nye Terminal 2, 
hvorfra der er korte forbindel
ser til/fra Nordsverige med 
Transwede, Finland med Finn
air og en række destinationer 
i Østeuropa. • 
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Finnair 
Maersk Air's nye samarbejdspartner 

Finnair, det nationale finske luftfart
sselskab, blev stiftet i 1923 og hed 
oprindelig Aero OY. 

Med sine datterselskaber udgør 
det nu en koncern, hvis virksomhed 
udover lufttransport omfatter rejsebu
reauer, pakkerejser, hoteller og re
stauranter, catering m.m. 

Finnair Gruppen består af ti finske 
og otte udenlandske selskaber samt 
to ejendomsselskaber. Antallet af 
medarbejdere er ca. 10.300, heraf 
omkring 7.600 i moderselskabet. 

Den største aktionær er den finske 
stat med en andel på 60,7%. Det er 
muligt, at denne andel vil blive redu
ceret, men en egentlig privatisering 
bliver der ikke tale om - staten vil 
beholde mindst 51% af aktierne. 

Andre aktionærer er banker, for
sikringsselskaber, erhvervsvirksom-

heder og private investorer. Omkring 
18% af aktierne er på udenlandske 
hænder. 

Rutenettet 

Finnairs rutenet dækker 45 inter
nationale destinationer. Langdistan
ceruterne går til New York, San Fran
cisco og Toronto, Singapore og Bang
kok, Tokio, Osaka og Beijing - nogle 
gange nonstop over Sibirien. 

I Finland flyver Finnair på 21 desti
nationer, og indenrigsnettet er - i 
forhold til befolkningstallet - et af de 
tætteste i verden . 

Desuden udfører Finnair charter
flyvning, især til ferieområderne om
kring Middelhavet, de Kanariske Øer, 
Sydøstasien og Karibien. 

Flåden 

Finnair Gruppen har en flåde på 55 fly: fire 
McDonnelf Douglas MD-11, fire McDonnelf 
Douglas DC-10-30 (langtidsudlejet), to Air
bus A300B, 17 McDonnell Douglas MD-82/ 
83, tre McDonnell Douglas MD-87, 12 
McDonnelf Douglas DC-9-51, seks ATR72 
og syv Saab 340. 

Statistik 

I regnskabsåret 1995/96 ( 1. april 1995 til 
31. marts 1996) transporterede de tre luft
fartsselskaber i gruppen (Finnair, Finnavi
ation og Karair), sammenlagt 5.963.000 
passagerer, nemlig 3.262.000 på de 
internationale ruter, 2.050.000 på indenrigs
ruterne og 651.000 på charterflyvningerne. 
Fragt og post androg i alt 60,5 mio. kg. 

Den 17. december 1995 befordrede 
Finhair sin passager nr. 100 mio. 

~ Cessna Single Engine 
Så kom de! Efter et massivt krav fra flyverdenen har CESSNA genoptaget 

produktionen af C172, C182 og C206. Udseendet og flyveegenskaberne er de samme; 
men motor, avionic og interiør er selvfølgelig ført op til 90'er standard. 

Autoriseret 

Kontakt os og hør nærmere om disse SPÆNDENDE NYHEDER 

Vi får leveret den første nye 172'er i juni måned 1997. 
Kan beses i forbindelse med KZ rallyet i Stauning. 

HANGAR~ 
Cessna servicestation AIR SERVICE 

Autoriseret 
Cessna Caravan 

forhandler 

LUFTHAVNSVEJ 4 • STAUNING LUFTHAVN• 6900 SKJERN• TLF. +45 97 36 92 66 • FAX +45 97 36 92 10 
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Den 8. januar 1997 var den 
fløjet 50 år for undertegnede, 
idet jeg fik mit A-certifikat på 
Værløse ved kaptajn A.H. 
Jørgensen den 8. januar 1947 
i Auster OY-DGY fra Fyns 
Flyveklub. 

Nøjagtig et halvt år senere, 
den 8. juni 194 7 efter ca. 200 
flyvetimer, fulgte så B-certifi
kat, også ved kaptajn A.H. Jør
gensen, nu fra Kastrup Luft
havn i KZ li Trainer OY-DRO, 
der som prototype var forsy
net med lukket kabine. 

Til prøven i blindflyvning 
havde jeg selv syet gardiner af 
noget sort gummilærred, der 
under besættelsen var be
regnet til at lave vandtætte 
sprængstofpakker af. Gardi
nerne lukkede helt for udsyn fra 
bageste sæde, hvorfra Trai
neren blev fløjet. 

Der var i klart solskin drøn
varmt under de sorte gardiner. 
Efter blind start og ca. en halv 
times diverse blindflyvnings
manøvrer fik jeg ordre til at 
atmontere gardinerne, me
dens kaptajn Jørgensen mo
rede sig med nogle rulninger 
og andre for mig ubehagelige 
manøvrer, hvorunder jeg fum
lede med afmontering af gar
diner! Jeg blev flyvesyg - og 
måtte ofre lidt til afguderne! 

Jeg prikkede Jørgensen på 
skulderen, men da han spør
gende vendte sig om, smilede 
jeg højt, syntes at det var lidt 
komisk, at jeg blev luftsyg un
der min B-prøve, så han fort
satte med lidt mere kunstflyv
ning, til jeg var færdig og fik ror
pinden igen. 

Så snart jeg selv fløj til res
ten af prøven, var jeg frisk 
igen, så B- prøven blev bestå
et som den første civile B-pi
lot i Danmark. 

Det var en dejlig hjemflyv
ning til Beldringe sammen 
med flyverløjtnant Holger Pe
tersen, kaldet HP, der havde 
været instruktør og kontrollant 
for mine skoleflyvninger i Fyns 
Flyveklubs Auster Autocrat, 
KZ III og VII samt KZ Il Trainer. 

Mine 50 års motorflyvning, 
der på dagen kun rundede 
8.230 timer, blev mest såkaldt 
landbrugsflyvning i Danmark, 
Sverige og Sudan. 

Efter en kort tid som hjælpe-
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instruktør for HP ved Fyns Fly
veklub fik jeg tilbudt job ved 
Nordfyns Luftfart, netop startet 
af godsejer Preben Darel, 
Ørritslevgaard på Nordfyn. 
Darel havde hørt om land
brugsflyvning fra en broder i 
USA og havde købt en KZ VII 
ogto KZ Ill. 

Med kone og spædbarn og 
gæld fra flyvetimer trængte 
jeg til at tjene lidt penge, så 
jeg slog til, og Darel lavede en 
lejlighed til os på Ørritslev
gaard, hvor vi flyttede ind. 

Landbrugsilyvningen var i 
begyndelsen pudring. KZ 
havde fremstillet et pudringe
udstyr til KZ III med en sakalit 
venturispreder under kroppen 
og en beholder i højre sæde, 
med læsning for oven. 

Efter nogle øvelses-lavflyv
ninger blev den første pudring 
udført den 25. april 1948. 

Det blev starten på land
brugsflyvning i Danmark. 

I 1949 startede min kone 
og jeg hvad vi kaldte MALM
MOS-FLY landbrugeservice. 
Vi havde købt en brugt KZ III 
OY-DUB og fået et udstyr til 
sprøjtning hjem fra USA. 

Det blev monteret ved KZ 
og kunne bruges til sprøjtning 
mod insekter og til ukrudts
sprøjtning. Den 21. april 1949 
blev første sprøjtning fra fly 
udført med bekæmpelse af 
myg ved Nyborg og 31. maj 
første ukrudtssprøjtning fra fly. 

Darel holdt op med land
brugsflyvning, og vi købte 
hans KZ III OY-DAA med pud-

E;rik Malmmose, fru Heddy og deres Piper 
Cub, fotograferet på Horne ved hans 50-

... tus-flyverjubilæum den 8. januar. 

rings udstyr i 1950. Min kone 
passede telefon og kunder, og 
jeg sprøjtede og pudrede. 

Således indfanget af land
brugsflyvning blev min videre 
pilotuddannelse meget snæ
ver og ensidig med manglen
de C- og D-certifikat og flyv
ning med flermotorsfly. Det 
kan man jo godt fortryde - men 
det er 45 år for sent! 

Springet fra et B-certifikat til 
fortsat antal flyvetimer for at få 
job som flyvestyrmand var 
dengang vanskeligt - og er det 
stadig! Da jeg forsøgte ved 
DDUSAS i 1948-49, stod der 
lange køer af krigspiloter med 
tusinder af timer og mangesi
dig uddannelse og erfaringer. 

- Prøv igen, når du har 500 
timer, lød afslaget. Men da var 
forholdene de samme, og ti
merne med landbrugsflyvning 
gav jo ikke mange points til 
større fly og ruteflyvning, så 
min kones og mit ·flyverliv blev 
landbrugsflyvning - det nye 
flyvejob, der startede med 
godsejer Darel og under
tegnede i 1948 og endte med 
landbrugspilot Egon Kling
gaards sidste sæson i 1994. 

Et kort og helt specielt ka
pitel i landbrugets og dansk 
flyvnings historie. 

Jeg benyttede 50 års da
gen (8. januar 1997) til en lille 
"rundflyvning" i vor Piper Cub 
L-4 OY-ECS, nyrenoveret i vin
teren 1995-96 til sit udseende 
som amerikansk artilleriobser
vationstly i 1945. 

Fra hangaren på Vestfyns 

Flyveplads til Tåsinge for lidt 
øvelse i .landbrugsflyvning" 
og optankning. Hjem til flystrip
pen ved vort husmandssted på 
Horne Land forfrakost, derefter 
en lille lav hilsen på tidligere 
jagerpilot Kristian nær Fåborg. 
Tilbage til hangaren med lidt 
lavflyvningsøvelse - det var 
svært at lade være med det. 

50-årsdagen var mindet. 
Den 17. august næste år 

bliver 60-års mindedag for 
min svæveflyvning,idet jeg 
var til A-prøve og fik certifikat 
nr. 86 den 17. august 1938 
ved Lønstrup. 

Dernæst B-prøve og certi
fikat nr. 62 i Unionens Skole
gliderOY-17, byggetsammen 
med fem modelflyvekamme
rater 1937-38. 

Besættelsen satte stop for 
min videre flyvning, og først i 
1946 blev det til C-certifikat nr. 
254 i Grunau Baby den 19. 
september ved et kursus på 
Værløse. 

Svæveflyvningen sluttede 
den 13. maj 1949 med min ene
ste flyvning med højdevinding 
(890 m) efter spilstart på Bel
dringe i Grunau Baby OY-AXB. 

Det blev til i alt 5 timer 21 
min. flyvning uden motor ved 
163 spilstarter. 

Summen af mit hidtidige fly
verliv blev for det meste efter 
Bedstemors gode råd "Flyv 
lavt og langsomt - så sker der 
ikkenoget! 

Lavt var delvis rigtigt, men 
langsomt er for farligt - også 
ved landbrugsflyvning I • 
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Nytårssamtale 
med chefen for Flyvertaktisk Kommando, 
generalmajor Laurits Tophøj (TOP} 

Tekst og bl/lede N.M. Schaiffel-Nielsen 

- Hvad er det første du tænker 
på, når du ser tilbage på 
1996? 

- Ingen kan vel tænke tilba
ge på 1996 uden først at tæn
ke på G-111 havariet på Fær
øerne, hvor vores forsvars
chef, admiral Hans Garde, 
hans hustru Anne og de øvrige 
ombordværende omkom. 

Selvom vi sidst på året 
mistede en F-16, uanset hvad 
årsagen hertil var, er det en 
glæde, at dette havari ikke og
så kostede menneskeliv. Hertil 
skal føjes, at der er kritisk for 
os at miste et tosædet jagerfly, 
som er en væsentlig del af vort 
dyreste våbensystem. 

- Hvad kan man gøre for at 
undgå havarier? 

- Først og fremmest skal vi 
sørge for at have is i maven 
og derefter prøve at tage 
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udgangspunkt i de ting, der 
faktisk er sket. For os er det 
vigtigt at afvente havarikom
mission ens rapport og de 
facts, der kommer frem i den. 
Gisninger bruger vi til at 
undersøge, om der er noget i 
dem. 

Vedrørende G-111 har vi den 
foreløbige rapport, og om F-
16 ved vi, at der har været ild 
i flyet og har stærke formod
ninger om, at der er sket et 
turbinehavari. Min formodning 
er, at havariet bliverfuldstæn
dig klarlagt. 

Tager vi det sidste F-16 ha
vari, så kan rapporten måske 
vise, at vi kan gøre en lille 
smule mere for at forebygge 
havarier ud over det vi allere
de har gjort. Desværre må vi 
se i øjnene, at når vi taler om 
jagerfly, så vil der ske havarier. 

Generalmajor 
Laurits Tophøj 
(TOP): 
Genere/ter 
Flyvevåbnets 
primære 
berettigelse, at 
vi sammen 
med det øvrige 
forsvarer i 
stand til at 
forsvare dansk 
område. 

Og når der som her sker et 
havari i takeoff-fasen, så er der 
kun en ting at gøre: Forlade 
flyet! Det har de unge menne
sker forstået. 

Personeltllpasningerne 
- Er du tilfreds med den måde 
personeltilpasningerne efter 
det sidste forsvarsforlig er 
forløbet på? 

- Hvis man ser bort fra 
enkeltsager, hvor man måske 
kan sætte en finger, så er det 
forløbet godt. Generelt synes 
jeg, at personellet, og her 
specielt Centralforeningen for 
Stampersonel, som jo er den 
organisation, der har flest 
medlemmer, der er ramt af til
pasningerne, har vist stor for
ståelse for den måde, det er 
gjort på. Ikke mindst har man 
forstået, hvorfor det er blevet 
gjort så hurtigt som det er. 

TOP tilføjer, at det er en for
del, at den slags sker så hur
tigt som muligt. 

- Hvis folk af egen fri vilje 
søger andre stillinger, så skal 
de befordres så meget som 
muligt. Der har været lidt 
diskussion med es, men det 
er min opfattelse, at man har 
accepteret fremgangsmå
den. Det er min opfattelse, at 
tingene er foregået formelt 
korrekt og i et godt samarbej
de. Rationaliseringer og ned
skæringer er jo ubehagelige 
for alle parter. 

Når vi skal gennemføre 
disse ting, er det også vigtigt, 
at vores foresatte kan se, at vi 
gennemfører dem loyalt og 
skaffer det provenu vi er på
lagt. Det er værdifuldt for os, 
at vi regnes for troværdige. 

Fik en skambluse 
-Hvilke operative tiltag i 1996 
har gjort størst indtryk på dig? 

- Det er først og fremmest 
en virkelig vel gennemførtTac
tical Fighter Weaponry (TFW, 
Flyvevåbnets taktiske skyd
n in ger), hvor vore NATO
partnere siger, at den øvelse 
må de for enhver pris deltage 
i. TFW anses for at være den 
mest realistiske flyveøvelse i 
Europa. Ingen har i baghove
det, at der faktisk er tale om 
en ren national øvelse. 

En anden glædelig begi
venhed er TACFIR (Tactical 
Firing, taktisk skydning), hvor 
vores luftværsgruppe - jeg vil 
ikke sige den er lemlæstet, 
men beskåret til benet - allige
vel går ned og scorer det hø
jeste pointtal , der nogensinde 
er opnået, og hvor man høre 
andre sige "Hvordan kan de 
klare det med den beman
ding?". Det er efter min me
ning et eksempel på, hvad en
gagement og gejst betyder. 

Personligt fryder jeg mig 
lidt over, at de eskadriller, der 
mobbede mig og gav mig 
'skambluser', ikke fik de høje
ste scores. 

- Hvad er en skambluse? 
- I forbindelse med hvert 

års skydning med skarpe 
missiler er der tradition for at 
fremstille en T-shirt med eska
drille-logo samt påskrift med 
relation til det specifikke års 
skydning. 

Således også i 1994, men 
med aflysningen blev disse T
shirts uanvendelige. Proble
met blev løst ved at man over
trykte logoet med et rødt stem
pel: AFLYST! 

T-shirten blev flittigt an
vendt hver gang en FTK med
arbejder var i nærheden af 
Luftværnsgruppens personel. 
Vi blev ikke efterladt i tvivl om, 
hvad an mente om denne be
slutning. For øvrigt var det blu
ser af god kvalitet. 

Endelig nævner TOP, at der 
ude fra enhederne er kommet 
god støtte til at få Combined 
Air Operations Centre 1 (CAO
C1, Det fælles Operationscen
ter for Luftoperationer) til at 
fungere. 

CAOC 1, der tidligere hed 
COMAIRBALTAP, er en NATO-
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myndighed, som varetager er første gang, at der gennem- ring til sergent- og til officers- Chefskifter 
visse nationale opgaver på føre en TACEVAL)af komman- skolerne. 

i Flyvevåbnet chefen for Flyvertaktisk Kom- dostystemet. SYSEVAL bliver Vi skal fokusere på vores 
mandes vegne. gennemført af et hold fra Al- værnepligtige. De skal have 

lied Air Forces Central Europe det 'spark' der er nødvendigt Chefen tor Flyvertaktisk Kom-

Flyvevåbnets opgaver 
(AIRCENT, Hovedkvarteret for for at de søger på en at de to mandos logistikdivision, oberst 
de allierede flyvestyrker i Cen- skoler. Hans Nielsen er fra 2. januar 

i 1997 traleuropa). Ofte er det kun et spørgs- 1997 beordrettil varig tjeneste 
- Hvilke opgaver ser du som Nu er det ikke længe kun mål om, at en chef siger til en som chef for Luftværnsgrup-
væsentlige for Flyvevåbnet at enhederne der skal have en medarbejder: .Jeg er sikker pen. 
løse i 1997? TACEVAL, det er også ledel- på, at du er egnet til det job". 

- Generelt er Flyvevåbnets sen. Om der derude i syste- Det er tit det sidste, der skal til Oberst, Assistant Chief of 

primære berettigelse, at vi er met er en vis skadefryd over, inden han søger. Staff Logistics and Manpower 

i stand til, sammen med resten at nu skal generalen og holdet - Hvad vil Flyvertaktisk Division, HQ BALTAP, Peter 

af dansk forsvar, at forsvare også til eksamen, ved jeg ikke, Kommando så gøre tor at Adser-Larsen er fra 22. januar 

dansk område. Det glemmer men det er befordrende, at vi fastholde det personel Flyve- 1997 beordret til varig tjene-

man engang imellem. er kommet så langt. våbnet allerede har? ste som chef for Flyvertaktisk 

I øjeblikket er den væsent- Endelig tror vi på, at vi kan - Vi vil give dem ærlig infor- Kommandos logistikdivisio,::. 

ligste opgave at støtte opera- klare det. Jeg mener, at det er mation om, hvad de kan opnå, Oberst, midlertidig briga-
tioner, hvor der må være brug godt for os. og måske endnu vigtigere, degeneral Erik Lyngbye, for-
for det i NATO eller FN-regi, og Først og fremmest kan vi hvad de ikke kan opnå. Kom- svarsattache ved De kgl. 
det skal vi kunne samtidig. finde ud af, om vi er så gode mer de med forslag, vil vi danske ambassader i Wash-
Hertil kommer, at vi skal gen- som vi tror. Er vi ikke det, så ærligt fortælle dem, hvad vi ington og Ottawa, er fra 1. fe-
nemføre Partnership for Pea- kan vi få at vide, hvad vi skal ikke vil røre ved, og modsat, bruar 1997 beordret til tjene-
ce (Pf P, Partnerskab for fred) gøre for at blive det. hvis det er noget vi kan gøre ste som chef for Kontrol- og 
operationer. noget ved, så gøre det. Varslingsgruppen. 

Alt dette skal gerne ske, 
uden at det går ud over vores Rekruttering opprioriteres Oberst, midlertidig briga-
operative kapacitet. Det vig- -Hvad er Flyvertaktisk Kom- Mangler piloter degeneral Hans Henrik Viggo 
tigste for os er således at mandos prioritering af indsat- - Hvad sker der på pilotom- Hansen, derforrettertjeneste 
gennemføre vore trænings- sen i 1997? rådet? som Branch Chief Air C2 and 
programmer, så vi kan bevare - Vi har sammen med Fly- - Pilotområdet er kritisk i Sensors Branch ved Staben 
den operative effektivitet, der vematerielkommandoen fast- øjeblikket, fordi de civile firma- hos ·den øverstkornmande-
er grundpillen i Flyvevåbnets sat en prioritetsrækkefølge for er lukker op for ansættelse af rende for de fælles Forsvars-
hele tilværelse. aktiviteterne i 1997, hvor vi har piloter. Jeg vil dog gerne un- styrker i Europa, er fra 1. fe-

Uden den kan vi ikke løse sagt "Pind nummer et kom- derstrege, at vi har fuld be- bruar 1997 beordret til tjene-
de andre opgaver, jeg har mer først" og så videre. manding på Flyvestation Vær- ste som chef tor Forsvarssta-
nævnt. Vi er blevet spurgt, om vi løse, næsten fuld bemanding bens Kontrolstabs inspekti-

Næste led i prioriteringen virkelig mener dette. Og det på Flyvestation Skrydstrup, onsafdeling. 
er, at de enheder, der skal gør vil Er der ikke plads til det medens Flyvestation Aalborg 

Oberst Niels Jørgen Han-sendes ud i Rapid Reaction hele, så falder den sidste pind er nødlidende. 
Force (RR, NATO's hurtige ud, hvad vi da også allerede Det er således sandt, når sen, chef for Kontrolstabens 

reaktionsstyrke) er klar og har har fået kritik for. man i aviserne har kunnet læ- inspektionsafdeling i Forsvars-

bestået deres eksamen, som Det, vi har gjort, er at vi har se, at der mangler piloter på kommandoen, erfra 1. februar 

for eksempel Eskadrille 730 opprioriteret rekruttering og Flyvestation Aalborg. Der er beordret til tjeneste som chef 

allerede har gjort. uddannelse kraftigt. Gør vi ik- tale om en bevidst prioritering. for Flyvestation Karup. 

De næste i rækken bliver kedet, så dør Flyvevåbnet på En af begrundelserne tor op- Oberst, chef tor Luftværns-
Eskadrille 543, som skal bestå længere sigt. prioritering af Skrydstrup er, at gruppen Lars Christian Fynbo 
deres TACEVAL sammen med Vi har haft en tendens til at man her er systemansvarlig er fra den 22. januar 1997 be-
SAM Wing 1 (Jord-til-Luft Es- sige .Hvis ikke vi opererer, så for F-16 systemet og så i øvrigt ordret til tjeneste som dansk 
kadrille 1) fra Husum under dør vil". Det er også rigtigt, skal stille Eskadrille 730 til forsvarsattache ved de kgl. 
øvelsen Central Enterprise. men vi har besluttet i Flyve- RRF. danske ambassader i Wash-
Det bliver første gang en våbnet, at hønen kom før æg- Pr. 1 . februar i år mangler ington og Ottawa. Obersten 
dansk og en tysk enhed ud- get - den debat er slut! Flyvevåbnet tolv piloter. Dette tillægges grad af brigadege-
sættes for TACEVAL (Taktisk Når vi taler om rekruttering, tal vil stige indtil 1998, afhæn- neral fra tiltrædelsesdatoen. 
evaluering) under CAOC 1 's er det klart, at vi presser For- gig af, hvor mange der får an-
kommando. svarets Rekruttering til at gø re sættelse hos civile luftfartssel- Oberst Per Ole Gjelten, 

Det er tillige tørste gang en deres yderste. Men vi skal skaber. Herefter vil pilotsitua- chef for Kontrol- og Varslings-
dansk enhed får en NATO også dyrke den interne rekrut- tionen igen forbedres. gruppen, er fra den 1. februar 
TACEVAL udenfor nationalt tering. Vi skal opfordre alt vo- Alt, hvad vi planlægger at 1997 beordret til tjeneste som 
område. res personel til at søge udclan- foretage os i 1997, er bevidste Branch Chief C2 and Sensors 

En anden vigtig opgave i nelse. Vort bedste rekrutte- valg. Valg som nogen vil blive Branch ved Staben for den 
1997 bliver, at CAOC 1 i april ringsgrundlag ligger lige for glade for og andre bestemt øverstkommanderende for 
måned skal gennem en SYSE- næsen af os, i vort eget regi, ikke, men vi ved, at det er nød- de fælles Forsvarsstyrker i 
VAL (System Evaluation). Det både når det gælder rekrutte- vandigt at prioritere. • Europa. • 
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Flyvepladsen på skræntens top. 
Bemærk vindposen nederst til højre. 

Drager 
over 

Jernhatten 

Først g~r man .. .. 
Alan Pedersen over Kattegat 

med en Firebird Uno. 



Selvfølgelig kan man bedrive luftsport om 
vinteren. Ole Steen Hansen fotograrede 
Luftsejlerne Arhus en solskinsdag i 
januar. 

Først går man så gruelig meget igennem, men det ender 
godt! 

Mere præcist var det et smattet lerælte solen havde skabt 
ved at tø det øverste jordlag, som Luftsejlerne Århus den 
sidste søndag i januar måtte kæmpe sig op gennem, inden 
de nåede toppen af Jernhatten. 

Jernhatten er en 49 meter høj knold med en stejl syd
østvendt skrænt ved kysten mellem Grenå og Ebeltoft. 

Luftsejlerne kan træffes på skrænter over store dele af 
Jylland efterår, vinter og forår, hvor 
solen står lavt, og dragerne hovedsa
lig holder sig oppe ved skræntvind. I 
sommertiden går man efter termik og 
bliver spilstartet som større svævefly. 

Denne søndag var der først og 
fremmest skoledrager i luften. 

De cruiser typisk lidt over stall
grænsen for at ligge højt over skræn
ten, og det vil sige med en fart omkring 
30 km/t. Turene ligger på alt fra 10 mi
nutter op til omkring to timer. 

Luftsejlerne påstår, at selvom top
pen af en skrænt er noget nær det 
koldeste sted, man kan befinde sig, 
er det ikke generende koldt at flyve 
med den fart i den frostklare vinterluft. 
Det kan blive lidt køligt for ansigt, 
hænder og tæer, men helt grundlæg
gende har man andet at koncentrere 
sig om, når man flyver - bl.a. at nyde 
den usædvanlig smukke natur omkring 
Jernhatten, der også om vinteren tager 
sig bedst ud .sådan lidt fra oven". • 

Chefinstruktør Lars Lauridsen (tv) gør en Firebird Uno skoledrage klar til take-off. 



Constant speed propeller 
Hvordan betjenes de - og hvad gavn har man af dem? 

Af Henrik Værø 

En af mine pilot-venner blev for nylig om
skolet til sin første type med constant speed 
propel. Det gik fint, han har flyvning i fing
rene. 

Men bagefter ringede han til mig: 
- Det der propelvæsen, det kommer du til at 

forklare mig lidt nærmere. 
Jeg tog straks teoribogen frem og begyndte 

at belære, men blev afbrudt. 
- Skidt med hvordan den virker. Men hvad 

skal jeg vide som pilot om sådan et appa
rat? 
- Tja, altså, du stiller omdrejningstallet med 

propelhåndtaget og manifoldtrykket med 
gashåndtaget ... 

- Det passer jo ikke altid! for eksempel ikke 
på jorden. Når man kører på jorden, regule
rer man omdrejningstallet med gashåndtaget 
lissom de gode gamle fly med fast propel! 

Motorflyvehåndbogen har kun 
nogle ganske få linjer om 
stilbare propeller. Jeg fandt de 
klassiske engelske lærebøger 
Flight Briefing for Pilots. Der er 
en udmærket teoretisk gen
nemgang af constant speed 
propeller, men ikke mange ord 
om deres betjening i praksis. 

- Står der ikke noget i flyets 
manual? spurgte jeg den ny
bagte constant-speed-kap
tajn. Der stod vist ikke noget 
særligt. 

Problemet er vel, at de fle
ste af os A-piloter flyver nogle 
timer i Cessna 172 eller PA-28 
(eller Grumman Tiger for mit 
vedkommende), før vi går om
bord i de lidt dygtigere flyve
maskiner. 

Vores A-teori-kunnen er på 
det tidspunkt omsat til noget 
nyttigere, nemlig rutine og 
situationsfornemmelse. Når vi 
skal lære at stille på en pro
pel, løber vi ind i det problem, 
at det nye, vi gerne vil vide, 
ikke står samlet noget sted. 
Med denne artikel har jeg 
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samlet materiale fra manualer, 
udenlandske artikler, instruk
tører samt min egen og andre 
piloters erfaringer. Artiklen er 
først og fremmest tænkt som 
orientering til nye propel-stille
piloter- så de kan stille instruk
tøren bedre spørgsmål ved 
omskolingen - men også til alle 
de, som har klaret omskolin
gen uden at dumme sig til
strækkeligt meget til at instruk
tøren følte sig foranlediget til at 
uddybe propellens mysterier. 

Et propelblad 
er en vinge 
Et propelblad er en vinge, og 
ligesom vinger har den en 
indfaldsvinkel, hvor den virker 
bedst. 

For flyets vinge er det den 
indfaldsvinkel, der giver den 
bedste glidevinkel. 

For propellen er det den 
indfaldsvinkel, der giver den 
højeste effektivitet - det vil 
sige, at mest muligt af det 

arbejde, motoren leverer, 
omdannes til arbejde med at 
flytte luft bagud og dermed 
skubbe flyet fremad. 

En propel, der skal være 
effektiv ved lave hastigheder 
- under start og stigning - har 
bladene stillet sådan, at den 
effektive indfaldsvinkel opnås 
ved ret lave hastigheder. Bla
dene er stillet fladt - med lav 
stigning. Det kaldes en stige
propel. 

En sådan propel er ikke god 
ved høj fart. Her løber motoren 
op i høje omdrejninger, uden at 
propellen for lov til at bestille ret 
meget - indfaldsvinklen er for 
lav. Ved høj fart skal man have 
en rejsepropel- her er bladene 
stillet mere skråt - med høj 
stigning. 

Omvendt er en rejsepropel 
ikke særlig god under start og 
stigning. Indfaldsvinklen på 
propelbladene bliver stor, det 
giver stor modstand, og mo
toren kommer ikke op i ret høje 
omdrejninger, selv ikke ved 
fuld gas. 

En constant speed propel 
kan variere vinklen på propel
bladene, så propellen er effek
tiv ved både lav og høj fart. 
Indfaldsvinklen måles normalt 
3/4 ude mod propeltippen, og 
her kan bladvinklen på propel
ler til enmotors-fly normalt 
reguleres fra ca. 12 ° (fine pitch 
- lav stigning - stigepropel) til 
ca. 30 ° ( coarse pitch • høj stig
ning). Som rejsepropel er 
bladvinklen ca. 20-25 °. En så
dan propel kan altså ikke bru
ges til at bakke - så skulle 
bladvinklen ned under O O • 

En constant speed propel 
hedder som den gør, fordi den 
- indenfor visse grænser - hol
der omdrejningstallet konstant 
ved at regulere bladvinklen. 

Om alt det, som tø lger af at 
have en propel der kan dette 
lille trick, handler det følgen
de. 

Håndtag og instru
menter 
Cockpit'en afslører, om et fly 
har constant speed propel : 
Først og fremmest er der et 
propelhåndtag. Det sidder 
som regel sammen med mo
torhåndtagene mellem gas
håndtaget og blandingshånd
taget. 

Stillet helt frem svarer den
ne stilling til max rpm, hvilket 
ofte er 2.700 rpm. Helttilbage 
- min rpm- svarer til 800-1 .200 
rpm . Denne stilling bruges 
næsten aldrig. 

Desuden findes der en ind
sugningstrykmåler. Den viser 
trykket i motorens indsugnings
manifold -manifo/d pressureel
ler bare MP. Den er så godt som 
altid kalibreret i tommer kvik
sølv - in Hg eller Hg. Som på 
gamle kviksølvbarometre sva
rer 29,9" (760 mm) til atmosfæ
retrykket ved havoverfladen. 
Normalt stiller man gashånd
taget efter dette instrument. 

Sammen med indsugnings
trykmåleren kan der være en 
tue/ flow måler bygget ind i 
samme instrumenthus. Den 
viser det øjeblikkelige for
brug, ofte i gallons pr. time, 
og den bruges bl.a. til at ju
stere brændstofblandingen 
(mixture) efter. 

Den udvidede check
liste 
Den smarte propel passer for 
det meste sig selv. Dog giver 
den anledning til enkelte nye 
punkter på checklisten. Pro
pellens betjening og opførsel 
under flyvningens forskellige 
faser fremgår af det følgende. 

Alt det følgende er skrevet 
til generel orientering. Så snart 
det drejer sig om en konkret 
flytype, erdetselvfølgeligkun 
flyets og motorens manual, 
der gælder. 
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Taxi 
Når motoren startes, og ved 
kørsel på jorden, skal propel
håndtaget helt frem. 

Checklisten siger måske 
max ,pm eller .FF" ( ful/y fine I 
fully forward.) Det svares til 
motorens højeste omdrej
ningstal, ofte 2700 rpm. Det 
betyder ikke, at motoren straks 
løber op på de høje omdrej
ninger, men at propellen fun
gerer som fast stigepropel, så 
længe omdrejningstallet er 
under 2700 rpm. 

Propelhåndtaget skal helt 
frem for at sikre, at propellen 
under normal kørsel på jorden 
virker som fast propel, sådan 
at man ud fra omdrejningstal
let kan vurdere, hvor meget 
motoren belastes. Dermed 
kommer man ikke uforvaren
de til at lade motoren sejtræk
ke, og man sikrer i et vist om
fang motoren mod overbelast
ning og overophedning. 

Run-up 
Efter magnet-check, og ved 
omtrent samme omdrejnings
tal, plejer man atcyc/epropel
len. Det betyder bare, at inden 
man flyver, skal propelblade
ne motioneres en enkelt gang, 
så man ved, at de virker. I koldt 
vejr kan det være nødvendigt 
at cycle et par gange, inden 
propellen er frisk. 

Propelhåndtaget trækkes 
helttilbage. Denne stilling sva
rer til et lavt omdrejningstal, for 
eksempel 1.100 rpm. Da pro
pellen efter magnet-check i 
forvejen kører en del hurtige
re, vil bladene nu vrides til 
coarse pitch - grov stigning. 

Lader man håndtaget væ
re, vil vridningen fortsætte, en
ten til omdrejningstalleterne
de på omkring 1.000 rpm, eller 
til bladene er drejet så meget 
de kan (ca. 30°). 

Det vil medføre, at motoren 
sejtrækker meget kraftigt - det 
svarer til at køre langsomt op 
ad bakke med en bil i højt gear. 

Det giver tændingsbankning, 
overophedning og er med 
andre ord usundt. 

Derfor lader man kun om
drejningstallet falde nogle 
hundrede rpm - højst 500 -før 
man igen fører propelhåndta
get helt frem og kontrollerer at 
motoren genvinder alle de 
tabte rpm. 

Take-off 
Efter run-up cyc/ing efterlades 
propelhåndtaget helt fremme. 
Når der gives fuld gas, skal 
omdrejningstallet være det 
maksimalt tilladte - 2. 700 rpm 
for de fleste motorer. Manifold
trykket vil nu være lidt under 
atmosfæretrykkket, som ved 
havoverfladen er ca. 30 tom
mer. 

Er der turbo på motoren, 
skal der måske Ikke gives fuld 
gas, men gashåndtaget stilles 
i stedet efter manifoldtrykmå
leren til en bestemt værdi - for 
eksempel 38 eller 40 tommer. 

Cllmb 
Mens de fleste småffy med fast 
propel stiger med fuld gas, er 
det almindeligt at fly med stil
bar propel reducerer gassen 
noget. Hvor meget fremgår af 
flyets manual - og helst også 
af checklisten. Det gøres i to el
ler tre tempi: 
D gashåndtaget føres tilba

ge for at reducere mani
foldtrykket (ofte til 25-26 
tommer for motorer uden 
turbolader). 

D propelhåndtaget trækkes 
en smule tilbage så om
drejningstallet reduceres 
1 00-200 rpm - især af hen
syn til støjen. 

D På nogle fly Jeanes moto
ren allerede under stig
ning. Hvis flyet har brænd
stofforbrugsmåler ( fuel flow 

meter), kan blandings
håndtaget (mixture) træk
kes ud, til forbruget er faldet 
til en nærmere specificeret 
værdi. Fly uden dette instru
ment bør ikke/eanesunder 

En del af instrumentbrædtet i en Piper PA-28-236 Dakota med Manifold Pressure (indsugningstrykmåler) kalibreret i inches (til venstre) 
og omdrejningstæller. Håndtagene i højre side er gashåndtag (sort), propelhåndtag (blåt) og blandingshåndtag (rødt). 

Foto: Knud Larsen. 



stigning (med mindre det i 
større højde er nødvendigt 
for at få en jævn motor
gang). 

Manifoldtrykket vil auto
matisk falde efterhånden som 
flyet stiger - med ca. en tomme 
pr. tusind fod. Det skyldes kun, 
at luften udenfor bliver tyndere. 
For at holde et bestemt mani
foldtryk skal der med jævne 
mellemrum gives lidt mere gas. 
For at stige med konstant mo
torydelse, skal der gives så 
meget gas, at manifoldtrykket 
kun falder en kvart tomme pr. 
tusind fod. 

Crulse 
Etfly med constant speed pro
pel har gerne større rejsehas
tighed end fly med fast propel. 
Derfor skal det have længere 
tid til at accelerere, når det har 
nået rejsehøjden. Derefter re
duceres motorens ydelse, for 
eksempel til 2300/23": 
• Først trækkes gashåndta

get tilbage, til manifoldtryk
ket viser lidt under 23 tom
mer (23") 

• Dernæst trækkes propel
håndtaget tilbage, til om
drejningstallet er nede på 
2.300 rpm. Check nu mani
foldtrykket igen - det er nok 
steget lidt, da omdrejnings
tallet faldt. Juster efter til det 
ønskede manifoldtryk. 

• Træk blandingshåndtaget 
tilbage til korrekt magring 
(leaning). De piloter, der er 
vant til at leane efter om
drejningstælleren, skal væ-
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re opmærksom på, at den 
metode ikke dur med con
stant speed propel. De skal 
nu til at bruge en ny meto
de: enten ved hjælp af EGT
instrumentet (exhaust gas 
temperature) eller ved hjælp 
af brændstofforbrugsmåle
ren (tue/flow meter"} - og ger
ne efter begge. 

Det vigtige i denne for
bindelse er rækkefølgen af de 
tre håndtag, når motoreffek
ten reduceres: 
1 : gashåndtag tilbage 
2: propelhåndtag (efterjuster 

gashåndtag) 
3: blandingshåndtag tilbage/ 

juster 

I de fleste fly svarer dette 
til placeringen af håndtagene 
fra venstre mod højre. Skal 
motoreffekten øges, er række
følgen modsat: 
1 : blandingshåndtag frem 
2: propelhåndtag frem 
3: gashåndtag frem (efterju

ster evt. blandingshånd
tag). 

Huskereglen er her: pro
pelhåndtaget altid .foran" 
gashåndtaget. 

Ved flyvning i stor højde 
med motor uden turbolader vil 
man i praksis ofte flyve med 
gashåndtaget helt fremme og 
indstille motorkraften med 
propelhåndtaget. 

Descent 
Af respekt for de gængse sar
te luftkølede motorer foreta-

ges nedgang ikke med tom
gang, men med en motoreffekt 
svarende til rejseydelse eller 
lidt lavere. 

Normalt kan man bare gø
re præcis som hvis der var fast 
propel: trække gassen lidt 
tilbage og sænke næsen, til 
farten når for eksempel Vno 
(roughairspeed-top-of-green). 
Her skal man passe på has
tigheden, særligt hvis man 
descender med høj fart. 

I modsætning til hvad fast 
propel piloter er vant til, vil 
motorlyden ikke ændre sig, 
hvis der kommer mere fart på. 
Det er jo derfor, propellen hed
der constant speed /Ved lang
varig nedgang med relativt 
højt manifoldtryk skal der hol
des øje med dette - det stiger 
nemlig sammen med atmos
færetrykket. Hvis man vil holde 
den valgte motorydelse, må 
manifoldtrykket ikke stige me
re end en kvart tomme pr. tu
sind fod, man går ned. 

Approach 
Et nyt punkt på befare landing 
checklisten er, at propelhånd
taget skal frem til lav stigning 
- altså som en stigepropel - så
dan at den er klar til fuld ydel
se, hvis det skulle blive nød
vendigt at afbryde landingen 
og skyde over. 

For at begrænse støjen og 
formindske risikoen for over
speed bruges som regel ikke 
maksimalt omdrejningstal, 
men lidt lavere som for eksem• 
pel 2.400 rpm. Ved dette om
drejningstal - men ikke meget 

Propelnavet p.A en trebladet 
propel med kontravægte (Pi
per PA-31-350 Navajo). 

under - kan de fleste motorer 
nemlig tåle, at der gives fuld 
gas. 

Landing 

På finale vil farten ofte blive så 
lav, at propellen går i ful/ fine 

~ pitch og virker som fast pro
.5 pel, det vil sige at omdrejnings
! tallet går ned på 1.200-1 .600 
· · rpm og i øvrigt ændres med 
~ gashåndtagets stilling ligesom 

med fast propel. 
På kort finale kan man der

for uden at forøge støjen skub
be propelhåndtaget helt frem, 
sådan at man kun skal røre 
gashåndtagetfor at få fuld mo
torkraft i tilfælde af overskyd
ning. 

Alrwork 
Ved stall -øvelser og andre 
hårdhændede manøvrer bør 
propellen stilles som til ap
proach, sådan at den kan tåle 
at få fuld gas - som regel 
2.400-2.500 rpm. 

Nødsituationer 
Der er sjældent bøvl med con
stant speed propel. Men lad 
mig nævne tre situationer, 
hvor det er godt at vide, hvad 
man skal gøre med sin propel. 

Motorstop 
skyldes selvfølgelig ikke pro
pellen, i hvert fald meget sjæl
dent. Man følger naturligvis 
sin nødcheckliste, men man 
bør sikre sig, at hverken pro
pelhåndtag eller gashåndtag 
er helt fremme. Dermed sikrer 
man sig mod at motoren kom
mer i for høje omdrejninger hvis 
den pludselig skulle springe 
igang igen - for eksempel efter 
at der er skiftet tank. 

Går motoren ikke igang, og 
man står overfor at skulle lan
de uden motorkraft, kan man 
bruge propelhåndtaget til at 
regulere glidevinklen. 

Skal man glide længst mu
ligt og reducere synkehastig-
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heden mest muligt, kan man 
roligt starte med at hive hånd
taget helt tilbage. Herved stil
les propelbladene i høj stig
ning - coarse pitch - og gør 
mindre luftmodstand. Man 
kan sige, at propellen på den 
måde halwejs kantstilles. 

Hvis der i flyets manual er 
opgivet glideegenskaber ved 
motorstop, kan man gå ud fra, 
at det er med propelhåndta
get trukket helt tilbage. 

På tiermotors fly er der nor
malt mulighed for at kantstille 
propellerne helt i tilfælde af 
motorstop. 

Svigt I bladreguleringen 

kan skyldes manglende olie
tryk. Propelnavets indbygge
de returfjeder vil dreje blade
ne til fin stigning= flad propel
stilling. Det giver sig udslag i, 
at omdrejningerne stiger, og 
hvis det sker pludseligt, kan 
man let risikere, at motoren 
kommer i for høje omdrejnin
ger. Det gælder om at redu
cere gassen hurtigt og even-

tuelt få farten af flyet hurtigt 
ved at løfte næsen (altsåflyets 
næse). 

Man kan derefter prøve at 
eksperimentere med propel
håndtaget for at se om det 
skulle have nogen virkning . 
Hvis det ikke er tilfældet - hvis 
omdrejningstallet stadig ikke 
ændrer sig - kan man stadig 
flyve videre uden fare, men 
med lav fart og relativt høje 
omdrejninger. Herefter sidder 
man som i et fly med fast 
stigepropel. Bemærk, at ikke 
bare farten, men også række
vidden er reduceret med en 
sådan .syg" propel. 

Men motorolien er fælles 
for motor og propel, og hvis 
propelfejlen skyldes olie
mangel, er et motorhavari 
måske nært forestående. 
Check derfor motorens olie
tryk. 

Hvis det er lavt eller nul, og 
især hvis olietemperaturen 
også er på vej op, kan man 
lige så godt sætte kursen mod 
det nærmeste egnede nød
landingsterræn med det sam
me. 

r2- ~ ... r-1per 

Bladregulerlngen sætter 
sig 

En anden fejl i selve bladre
guleringen kan være, at pro
pelbladene sætter sig fast i en 
bestemt vinkel. Det vil give sig 
udslag i, at omdrejningstallet 
ændres når gashåndtagets 
indstilling eller flyets stilling i 
luften ændres. 

Problemet kan muligvis af
hjælpes ved at føre propel
håndtaget frem og tilbage, 
men risikoen vil fortsat være 
der for at bladene igen sætter 
sig fast. 

I værste fald har man en 
fast propel, og har propellen 
sat sig i rejsestilling, vil flyv
ningen ofte kunne fortsættes 
uden særlige forholdsregler. 
Men under landingen skal 
man være opmærksom på, at 
go around måske ikke er 
muligt, fordi propellen trækker 
dårligt ved lav hastighed. 

Sætter propellen sig under 
start eller stigning, har man 
fået en fast stigepropel og 
dermed samme situation som 
nævnt ovenfor under "Svigt i 
bladreguleringen". 

Ujævnt omdrejningstal 

Hvis nålen på omdrejningstæl
leren under flyvning står og 
svinger, er der to mulige forkla
ringer: Enten er Instrumentet i 
stykker, eller også er det selve 
propellen, det er galt med. 

Det undersøges på følgen
de måde:PropelhåndtageHø
res roligt heltfrem. Herved stiger 
omdrejningstallettil omtrent det 
maksimale. Herefter trækkes 
gashåndtaget tilbage, indtil 
omdrejningerne er faldet lidt. 

Nu står propellen med la
vest mulige stigning - som en 
tast stigepropel. Hvis omdrej
ningstællerens viser stadig 
står og svinger, er det instru
mentet, det er galt med. Ellers 
er det propellen. 

Hvad er fordelene ved stilbare 
propeller? Hvilke typer af fly har 
fordel af dem? Hvordan vælges 
den rigtige propelindstilling? 
Hvordan korrigeres motorydelsen 
foc tryk og temperatur? Hvilke ty
per stilbare propeller findes der? 
Disse spørgsmål besvares i artik
lens anden del, som kommer i 
næste nummer af Flyv. • 

Air Alpha er Piper's distributør/Service Center 
i henholdsvis Danmark, Island, Grønland og på Færøerne. 

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

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

Vi glæder os til at høre fra dig! 

. . . 
' ' . ' ~ A IR ALPHA A/S 

Odense Lufthavn . 5270 Odense N 
Tlf. 65 95 54 54 . Fax 65 95 54 76 liiiiiiil 

1997 Malibu Mirage 

Maximum speed 
Cruise speed 
Service ceiling 
Range 

350 hestekræfter 
232 kts/430 km pr. time 
215 kts/398 km pr. time 
25.000/7 620 meter 
I 055 kts eller 1954 km 

Trykkabine - Luxusinteriør 

1997 Malibu Mirage er klar til levering 
medio juli direkte fra PIPER USA. 

HURTIG OG KOMFORTABEL TRANSPORT 
Ingen ventetid i lufthavnen 

Ingen flyskift 
1997 Archer III Piper Seminole Flyv direkte/nærmere Deres endelige destination 

De bestemmer tidspunkt for afrejse og hjemrejse 

De skal ikke afslutte et møde, 

Piper Seneca IV 

- . ,.... ... 
~ ~ . 

før De er klar til det 
Ingen stress 

I INGEN TABT ARBEJDSTID 

PiperArrow Piper Warrior III Piper Saratoga li HP Det er ikke et mirakel - DET ER EN MIRAGE 

Piper Garanti: 
Alle nye P1pe1 fiy blive, leve, et med en udvidet to ars "Spinner to Tai I" garanti, som gives of henholdsv,s l'IPER, 

Tex[! or. Lyco1111ng. Teledyne Conrn1cPt.11, Hai tzcil P1 opelle, og Bcnd1x/K1ng 
D,t lokale P,per Service Center v, I kunne lose ethvert problem, som matte opsto. So enkelt og sa fuldstæn digt er de t. 
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Den oprindelige "terminal" i Odense Lufthavn var et ombygget stuehus til en bondegård, med et af tyskerne påbygget kontroltårn. 
Foto: Flyvev;lbnets historiske samling. 

Fra Stiitzpunkt Beldringe 
til Odense Lufthavn 
Af Bent Henrlksen 

Den nordfynske slette, en tysk 
flyveplads, Hjemmeværnet og 
den civile befolkning - hvad har 
det med hinanden at gøre? 

Måske mere end det umid
delbart ser ud til. 

Den nordfynske slette har 
ligget der siden istiden. Da 
isbræerne for 12.000 år siden 
langsomt trak sig tilbage, 
blotlagdes en jævn slette, der 
omfattede store dele af Nord
fyn. Jævnt er der, kun ådale, 
skabt af smeltevandsfloder, 
skærer gennem landskabet. 

Netop et stort jævnt land
område var, hvad den tyske 
værnemagt havde brug for til 
en flybase midt I Danmark. 

En flyveplads bliver tll 
Tyskernes anlæg af en for
svarslinje langs den jyske vest-

kyst som værn mod en allieret 
landgang skulle udbygges 
med militære støttepunkter an
dre steder i landet, også på 
Fyn. 

Kanonstillinger på strategi
ske steder som Fyns Hoved, 
Midskov og Røjleklint blev op
ført, om end ikke alle blev fær
dige inden krigens afslutning, 
og til overvågning af luftrum
met blev der etableret radar
stationer ved Skovby (,,Faun") 
i nærheden af Bogense og på 
Ærø. 

Sidst i 1943 kom turen til Al
lesø og omegn. Stednavne 
som Lumby Torp, Lunde, Bel
dringe, Tårup og Allesø Indgik 
i planerne for en tysk jager
base, og samtidig blev der an
lagt tre nødtlyvepladser, ved 
Gyldensteen, Marslev og Ho
lev. 

Beboerne fik deres gårde 
og jord eksproprieret. De måt
te forlade deres hjem kun med
bringende personlige ejendele 
- alt indbo, maskiner og dyr 
skulle lades tilbage. 

Der udbetaltes erstatnin
ger som kompensation. Øko
nomisk set sikkert rigelige, for 
den danske stat betalte jo, 
men for disse mennesker kun
ne det ikke erstatte en 200 år 
gammel slægtsgård. 

Sabotage 
Anlægget af flyvepladsen gik 
ikke upåagtet hen. Artikler i il
legale blade og flere sabota
ger, bl.a. udført af Walther 
gruppen, gjorde det klart, hvad 
der foregik derude. 

Den 17. januar 1945 træng
te 14 mand Ind på pladsen. På 

trods af, at tyske soldater holdt 
øvelse og at landingsbanen 
var fuldt oplyst, anbragte sa
botørerne sprængladninger 
på fem gravkøer og syv tip
vognslokomotiver, som alle 
røg i luften. 

Om det havde indflydelse 
på flyvepladsens færdiggø
relse må stå hen i det uvisse, 
men man kan da konstatere, 
at pladsen aldrig blev færdig
bygget. 

St0tzpunkt Beldringe, som 
flyvepladsen kaldtes, blev 
dog .operationsklar" og kun
ne modtage fly, som det var 
tilfældet i april-maj 1945, hvor 
50 Luftwaffe fly landede. Fly
ene undslap de fremrykkende 
allierede hære og Danmark 
var det eneste sted, de kunne 
gemmes af vejen til eventuel 
senere brug. 

Angrebet på 
Husmandskolen 
Som militær flyveplads fik 
StOtzpunkt Beldringe ingen 
betydning. Der udgik ingen 
togter fra pladsen. 

Og dog I En nabo fortæller: 

! Junkers Ju 88 i Beldringe 1945. 
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- Den 17. april, hvor Royal 
Air Force bombede Gestapos 
hovedkvarter på Husmands
kolen i Odense, blev flyve
pladsen flere gange overfløjet 
af jagereskorten. 

Fra Tarup, en forstad til 
Odense, hvor Husmandssko
len lå, fortsatte jagereskorten 
i nul højde ud gennem Stavi
sådalen og lige ud over St0tz
punkt Beldringe. 

Ved den anden overflyv
ning var et enligt tysk fly ved 
at gå på vingerne. En Mustang 
lagde sig i halen på tyskeren 
og fyrede løs, og det kan nok 
være han kom ned i en fart! 

Apropos Husmandssko
len: Jeg er født i 1952 og vok
sede op i tarup, og jeg og mi
ne kammerater legede tit i rui
nerne, der stadig lå der fra kri
gens tid. 

Mine forældre, der under 
krigen boede mindre end en 
kilometer fra Husmandssko
len, husker tydeligt den 17. 
april. De så Mosquito-flyene 
passere hen over hustagene, 
før lyden af bombeeksplosio
nerne. 

Kort efter kørte tyske pa
truljer gennem villakvarteret, 
medens de skød vildt og hæm
ningsløst ind i haverne. 

Mod fredelige tider 

Efter krigen demonterede RAF 
personel flyvepladsen. Alt 
brugbart materiel blev destru
eret og solgt som skrot (det kan 
man godt ærgre sig over i dag). 

Fra 1945 til 1947 fik flyve
pladsen og Allesø en anden 
status, idet området blev ind
rettet som lejr for tyske flygt
ninge. 

Efter 194 7 fik de tidligere 
ejere mulighed for at købe de
res ejendomme tilbage, hvil
ket et flertal gjorde, og dag
liglivet på den nordfynske slet
te fandt sine vante folder. 

Selve flyvepladsen blev 
overtaget af Statens Luft
fartsvæsen og har nu navnet 
Odense Lufthavn. 

Minder fra Besættelsen 

Tydelige spor og betonmas
siver markerer den dag i dag 
den tyske besættelse. Idræts-
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Kommandobunker 

Regelbau 608 

3.2 
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1. Gasslui;e 
2. Na:rkamprum 
3. Mandskabsrum 
20. Radiorum 
22. Ventilation 

Hvad mon det er? 

28. Kommunikation 
32. Kommandant 
33. Undt:roFfict:rt:r 
34. Kortrum 
35. Opt:rationsrum 

hallen i Allesø blev bygget 
som hangar, og betonrulleba
nerne, som gennemskærer 
markerne ved Beldringe og Al
lesø, fungerer glimrende som 
markveje. 

Startbanen ligger uændret, 
bortset fra et lag asfalt, og er 
stadig aktiv for lufttrafikken. 

Flyvepladsen blev som 
sagt ikke bygget færdig, og 
hvad der ikke blev bygget, 
kan man se af de tyske fæst
ningspionerers efterladte pa
pirer, bl.a. mangler en stor 
hospitalsbunker og en næ
sten lige så stor radiobunker 
samt flere maskingeværbun
kers og hangarer. 

Fem store betonbunkers 
ligger i dag ubenyttet hen. 

Historiecenter Beldringe 

Det var her ideen om et center 
til formidling af besættelsesti
dens historie tog form. 

Mange mennesker blev in
volveret i dette projekt, og i 
1995, 50-året for befrielsen, 
besluttede en gruppe borgere 
i Odense samt medlemmer af 
Hjemmeværnets historiske 
Selskab Region IV at stifte 
foreningen Historiecenter Bel
dringe. 

Foreningens formål er at 
etablere et udstillings- og un
dervisningscenter for besæt
telsestidens historie og i for
længelse heraf informere om 
hjemmeværnsforeningerne 
og det egentlige Hjemme
værn. 

Planen er at istandsætte to 
kommandobunkere (Regel
bau 608) til udstilling og at ind
rette en eller to mandskabs
bunkere (Regelbau 622) til 
overnatning for skoleelever/ 
kursister på voksenuddan
nelse. 

Ved den ene kommando
bunker opføres et indgangs
parti med plads til udstilling. 
Ved siden heraf opstilles to 
tyskerbarakker, evt. fra Oden
se Kaserne, der indrettes til ud
stilling for Hjemmeværnetsamt 
med to undervisningslokaler. 

Status for projektet 

Odense Lufthavn og Otterup 
Kommune har godkendt pro 
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En af de store bunkers i Beldringe. ,.Hatten" har ikke niget med bunkeren at gøre, men er lufthavnens 
kontroltårn. 

jektet og støtter det seriøst. Vi 
søger nu sponsorer, så vi kan 
påbegynde istandsættelsen 
af en kommandobunker, dels 
med henblik på at realisere 
projektet, men også for at for
berede et todages åbent hus 
arrangement den 3.- 4. maj. 
Her bliver udstillingtemaet 
.Luftkrig over Fyn". 

Under Anden Verdenskrig 
skænkede Lady MacRobert et 
Short Stirling firemotoret bom
befly til Royal Air Force til min
de om sine tre sønner, der alle 
var omkommet underflyvning. 

Det blev tildelt XV Sqn. og 
fik navnet MACROBERTS RE
PL Y, men blev skudt ned den 
18. maj 1942. 

Besætningen ligger be
gravet på Assistenskirkegår
den i Odense. 

No. XV Squadron har siden 
da altid haft et fly med navnet 
MACROBERTS REPLY .Nuer 
det en Tornado, og to besæt
ninger fra eskadrillen, der skal 
deltage i en mindehøjtidelig
hed på Assistenskirkegården 
den 4. maj, gæster også Åbent 
hus arrangementet. 

I I I ~11~ I I I 
- Q«>m 

Kort over Beldringe 1945. Efter "Betænkning afgivet af Udvalget 
angaaende Flyvepladser i Danmark". 
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Og vil man se den histori
ske flyveplads fra luften og fra 
et histqrisk fly, så bliver det 
også muligt - DC-3 Vennerne 
kommer med OY-BPB. 

Lufthavnens fremtid? 
Tja, hvad kan vi gø re andet end 
at vente og håbe på en af
klaring mellem trafikministeren 
og de fynske kommuner. 

Vi må håbe, i hvert fald for 
os fynboer, at der også frem
over bliver en aktiv lufthavn på 
Fyn. • 

TRAFIKFLYVER 
UDDANNELSE 

FLY OG HELIKOPTER 
I USA 

•!k opter 
dvenlures 

Ine. 

Helicopt entures Ine 
(HAi) er verdens største heli
kopterskole og holder til uden
for San Francisco i Californien. 

HAi var den første hel ikopter
skole som fik J-1 Visa status. 
P.g.a. nye og meget strenge 
regler for tildeling af J-1 Visa er 
det kun de mest anerkendte og 
økonomisk trygge skoler som nu 
kan blive godkendt. 

Vi har et meget højt antal skan
dinaviske elever og selvfølgelig 
et meget stort og godt skandina
visk miljø. Ca 80% af skolens 
elever kommer fra Europa. 

Skolen har meget fordelagtige 
skoleoplæg og priser. Vores 
elever har altid haft top mulig
heder for "Practical Experience" 
i USA efter uddannelsen. 

lnternett:http://www.heli.com 

VERDENS LEDENDE 
HELIKOPTERSKOLE 

anal( 
AVIATION ACADEIIY = 

Comair Aviation Academy 
er en af USA's største og 
ledende fl yveskoler og holder til 
i Orlando-området i Florida. 

Skolen ejes og drives af 
flyveselskabet Comair Airlines, 
en "Delta Connection", hvilket 
medfører at alle trafikflyvere· s 
uddannelse er mest mulig 
"airline" orienter!. 

Comair tilbyder uddannelse fra 
0 · ATP certifikat. Ved gensidig 
enighed vil eleverne få 
mulighed for at opnå "Practical 
Experience" som betalte 
instruktører ved skolen. Skolen 
har fordelagtige programmer og 
rimelige priser. 

Instruktører ved skolen rejser 
gratis på alle Comair Airlines 
ruter i USA, samt til 
Bahamas og dele af Canada. 

Skolen har både J-1 og M-1 
Visa. 

lnternett: 
http://www.comairacademy.com 

Få flere informationer om 
HAi og Comair kontakt: 

Tom Seglend, 
Skytebaneveien 7 A 

4300 Sandnes, Norge 
TIC & Fax: + 47 - 51 62 08 96 
E-mail: seglend@online.no 



Rekord for Herning 
Svæveflyveklub 
Ikke færre end fem Danmarks-rekorder i 1996! 

Selvom vejret i den forgangne 
sæson ik e var det bedste til 
svævefly , lykkedes det 
seks piloter a erning Svæ
veflyveklub at fem nye 
rekorder, alle i k 
tosædede superfly o Dis-
cus og inden for 4 dag 

Agnes Jensen og Birg1 
Ørskov fløj den 19. juli en 100 
km trekantopgave med en 
gennemsnitshastighed på 
106 km/t. Det var ikke blot ny 
kvinderekord, men også både 
lokal og national rekord, som 
mændene ellers pr. tradition 
sætter sig på. 

Lige så snart de to piger var 
landet, snuppede Poul R. Kri
stensen og Dan Møller Ander
sen flyet og gennemførte en 
200 km trekant i løbet af lige 

godt to t imer. Resultat: Ny 
Danmarks-rekord. 

Tre dage senere kom klub
bens sidste rekord i 1996, da 
Ole Stamp og Henrik Laurid
sen fløj grænsen retur. 300 km 
på tre timer! 

Også internationalt forstår 
Herning Svæveflyveklub at 
m rkere sig kraftigt. Således 

Kristian S. Hansen og 
ler Andersen på 
I og repræsen

M. 

nderviser erfarne 
instruktører på frivillig basis i 
såvel teori som praksis. 

Den 14. januar startede Her
n i ng Svæveflyveklub et nyt 

Cess11a 182 pd produ/1110,1slin1 11 1 Wich,ta , 

Prellminary Performance & Specincatioas 
Range 
Cruise Speed at 75 % Power at 
Cruise Speed Maximum S.L. 
Service Ceiling 
Rate-of-Climb S.L. 
Takeoff Dislllnce (Ground Roll) 
Maximum Rarnp Weight 
Fuel Capacny (Usnblc l 
Useful Load 
Honepower at 2.400 RPM 
Engme. Fuel m1ecuon Textron l.y ommg , w::.- ....u.,-.u 

Propeller McCauley, 2-Bladcd Con 

De to rekordsættere Birgitte Ørskov og Agnes Jensen i klubbens 
Duo Discus, som man har besluttet at bestille endnu en af. 

Foto: Bjørns Pressefoto, Herning. 

gode venner, da man er af
hængig af hinanden for at kun
ne flyve. Det koster 550 kr./ 
md. at være elev i Herning 
Svæveflyveklub. 

Klubben er blandt de fø
rende i Danmark og har ni fly, 
heraf tre tosædede og de 
fleste topmoderne. Desuden 
råder man over dejlige facili
teter, både klubhus og cam
ping plads, som benyttes 
flittigt i sæsonen af ~e ca. 100 

edlemmer og deres familier. 

680 M 
12D KTS 
123 KTS 

13,SOO FT 
750 FPM 

940 FT 
2.4 7 LBS 

5. GAL 
8<49 LBS 

160 HP 
Textron Lycominø [0 -360L2A 

McCaute, 2 Blllded Fixed P1tch 

Ring eller fax straks efter informationskatalog og hør, hvor hurtigt du kan blive ejer af en af disse lo perler! 
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Autoriseret Cessna 
forhandler og servicecenter s SLN-AIR of Scandinavia A/S 

Lufthavnsvej 33, 7190 Billood 
Telefon +45 7650 0100. Fax +45 7533 8618 
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Flyet på side 3 

Aircraft Spruce & Specialty, 
der handler med alt, hvad en 
hjemmebygger af fly kan få 
brug for, vil nu sælge komplet
te materialesæt til Breezy, der 
er konstrueret af Carl Unger 
og har et cockpit med fan
tastisk udsyn og masser af 
frisk luft - sæderne er placeret 
oven på en gitterdrager og der 
er ingen form for kabine eller 
vindskærm. 

Nogen ny konstruktion kan 
man ikke kalde Breezy. Den 
fremkom i 1965 og siden er 
der bygget "adskillige hun
drede" verden over. 

Prototypen, der nu hænger 
i EAA museet i Oshkosh, har 
en Continental C-90. 

Breezy blev i sin tid kon
strueret til at anvende vinger 
fra Piper PA-12 og der følger 
derfor ikke tegninger med til 
vingerne, når man køber teg
ninger til Breezy. At finde vin
ger til PA-12 Super Cruiser er 
i dag noget af en udfordring, 
for selv om der blev bygget 
3. 760 PA-12, så er det 49 år 
siden de sidste forlod fabrik
ken. Man kan imidlertid også 
bruge vinger fra PA-14 Family 
Cruiser, PA-18 Super Cub eller 
den almindeige Piper Cub. 
Man kan også købe byg
gesæt til replikaer af vingerne 
på klassikeren J3. 

Breezy kan medføre pilot 
og to passagerer. 

Aircraft Spruce & Specialty 
regner med at kunne sætte et 
materialesæt sammen for un
der 2.500 USD. Tegningerne 
koster 90 USD og købes hos 
konstruktøren Carl Unger. • 

Aircraft Spruce & Specialty, 
P.O. Box 424, Fullerton, CA 
92835, USA, tlf. (714)870-
7551, fax (714)871-7289. 
Carl Unger, 8751 S. Kilboum, 

Hometown, IL 60456, USA. 

30 

Avanceret flyover
vågningsudstyr 
Det danske firma GER-INTRA
DAN i Søllerød har solgt en 
såkaldt hyperspektral scan
ner til det hollandske Ministri
um for Offentlige Arbejder, 
som er ansvarlig for flyover
vågningen af de hollandske 
teritorialfarvande. 

Holland betragtes interna
tionalt som et foregangsland 
på dette område og er refer
ence for mange andre lande, 
når det gælder detektering af 
olie på havet. Blandt andet er 
ministeriet konsulent for Inter
national Maritime Organiza
tion (IMO), et FN-organ, som 
varetager al lovgivning om
kring færdsel og sikkerhed på 
havet samt havforurening af 
verdenshavene. 

Holland har købt GER-IN
TRADANs udstyr med det 
primære formål at have det 
mest avancerede udstyr på 
markedet til olieforurenings
overvågning. Men samtidig 
hermed har staten fundet det 
nødvendigt at udnytte de 
1.400 flyvetimer årligt, som er 
afsat til flyovervågningen 
også til andre formål end olie
detektering, nemlig kortlæg
ning og klassificering af lan
dets vegetation samt en lø
bende måling af vandkvalite
ten i landets floder, søer og 
marine farvande. 

Derfor er scanneren også 
bygget til at tilfredsstille be
stemte krav, som er fastsat af 
hollandske eksperter inden 
for disse områder. 

Endvidere er scanneren 
bygget til atforetage forskning 
inden for bestemmelse af 
olietyper fra fly om natten. 

Der er med andre ord tale 
om et system, der kombinerer 
det operationelle med forsk
ning . Dette er nytænkning, 
idet Holland er det eneste 
land, der har et så alsidigt 
udstyr til flyovervågning. 

Som en del af handelen har 
GER-INTRADAN indgået en 
tre-årig samarbejdsaftale 
med det hollandske ministe
rium i forbindelse med den 

omtalte forskning. Det danske 
selskab har i mange år forsket 
og afholdt kurser over hele 
verden i olieforureningsover
vågning fra fly. GER-INTRA
DANs direktør, Benny Møller 
Sørensen startede EU's forsk
ning inden for dette område i 
1978. Det var endvidere GER-

INTRADAN, der startede Milj
østyrelsens flyovervågning i 
Danmark i 1989. 

Udstyret til den hollandske 
stat skal leveres i maj 1997 og 
vil blive udstillet på en intena
tional konference om flyover
vågning og miljøkortlægning 
i København i juli 1997. • 

Læserbreve 
Forfatteren fundet 
Da Flyv dumpede ind af brevsprækken i dag, 
brugte jeg som sædvanlig en times tid til at læse 
det altid interessante indhold. 
Og hvad sprang i øjnene på side 28? Min egen 
artikel om brug og vedligeholdelse af faldskærme. 

Det er da dejligt at se, at den er blevet støvet 
af og kan bruges igen, ligesomjeg også synes det 
er dejligt, at den har været bragt i adskillige 
svæveflyve-klubblade. 

Rent faktisk er det en artikel, jeg skrev til Per 
Weishaupt i sin tid, da han redigerede Svævefly
vehåndbogen, og den kan læses der i 6. udgave 
fra 1986. Jegb.a.r selvbenyttet den til udsendelse 
til forskellige svæveflyveklubber, når de har bedt 
mig om teknisk bistand. 

I øvrigt er andre velkommen til at bruge 
artiklen uden honorar. Blot vil jeg betinge mig, 
at den ikke bliver beskåret eller ændret, og at 
kilden angives. 

John a. Holstein 
Lite Flite, Vamdrup. 

Helikopter til Grønland 
En kommentar til notitsen i februar-nummeret 
om Ib Sltjøth, der var navigatør på hvad der 
betegnes som "den vistnok eneste helikopterflyv
ning Danmark-Grønland" i 1966. 

Det var det nu ikke. I 1976 fløj to af Flyvevåb
nets S-61 til Grønland og retur Gag var besæt
ningsmedlem på en af dem). Vi deltog bl.a. i Op
eration Brilliant Ice (udlægning af depoter til 
slædepatruljen Sirius) og var helt oppe i det aller
nordligste Grønland (Kap Morris Jessup, Kaffe
klubøen). 

Bjarne Olesen 
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Navne 

70år 

Direktør 
Chr. R. Hunderup 
Chris Hunderup kom på Sorø 
Akademi i 1943, men havde 
så travlt med arbejde for mod
standsbevægelsen, at han 
aldrig fik nogen studenterek
samen. 

Efter krigen blev han uddan
net som telegrafist og på DDL's 
trafikskole, og efter et par år 
hos den svenske helikop
teroperatør Ostermans Aero 
kom han i 1952 til trafik- og 
salgsafdelingen ved SAS ho
vedkontor. 

I 1955 var han atter i Os
terman som leder af en kort
varig helikopterrute Køben
havn-Malme, men vendte året 
efter tilbage til SAS. 

MØDER 

1959-64 var han salgs- og 
trafikchef i Thai Airways Inter
national, som SAS dengang 
havde et snævert samarbejde 
med. Derefter blev han regio
nal salgsdirektør for SAS Dan
mark og i 1966 salgsdirektør 
ved SAS hovedkontor. 

I 1967 blev han direktør for 
marketingafdelingen og vice
administrerende direktør, men 
i 1970 forlod han luftfarten og 
har siden beklædt en række 
topstillinger i dansk erhvervs
liv, bl. a. har han været direktør 
for Bella Center, og han er nu 
aktiv som virksomhedskonsu
lent. 

Men sluppet luftfarten har 
han ikke. Han har i en snes år 
været medlem af Danmarks 
Flyvemuseums bestyrelse og 
beklæder nu posten som 
næstformand, og han har 
siden 1984 været formand for 
støtteforeningen Flyvemuse
ets Venner. 

Den 11 . marts fylder dette 
energifænomen 70 år. 

Flyveteknisk Selskab 
Mødet i marts er aflyst. 

Dansk Flyvehistorisk Forening 
Lokalafd. København 

Onsdag den 19. marts kl. 1930 i auditoriet på Svane
møllens Kaserne, bygn. 23,2: Sondrestrom Air Base 
(B.W 8) 1941-1992. Foredrag af major J.P. Jensen. 

Danmarks Flyvehistoriske 
Selskab 
Lørdag den 8. marts kl. 1300 på Mobilium, Billund: Luft
krigen over Danmark 1944-45. Forfatteren Carsten Pe
tersen fortsætter sit foredrag fra oktober. 

Søndag den 23. marts kl. 10-16 på Mobilium, Billund: 
Modelbygning og f/yrestaurering i Flyvemuseet. 

Københavns flyvehistoriske 
Selskab 
Onsdag den 12. marts kl. 1900 på Tycho Brahe Plane
tarium, København: Flyvning med Gloster Meteor. Fo
redrag af major Oluf Eriksen. 
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Oberst F. Tinglefl 

Oberst Finn Tingleff, der fylder 
70 år den 22. marts, havde 
gennemgået Hærens Officer
sskole, da han i 1951 kom til 
Flyvevåbnet og blev pilotud
dannet. Han forrettede flyven
de tjeneste i Jylland 1953-54 
og var derefter chef for opera
tionscentraler og radarsta
tioner, bl.a. for FSN Torshavn 
1962-64. 

1964-68 var han admini
strationsofficer ved FSN Ål
borg og forrettede derefter 
tjeneste ved Flyvertaktisk 
Kommando, Flyverkomman
doen og Forsvarsstaben. 

I 1975 blev han chef for 
operationsafdelingen i Kon
trol- og Varslingsgruppen og i 
1979 for hele gruppen. 1983-
86 var han chef for Flyvevåb
nets Officersskole og derefter 
forsvarsattache i London og 
Paris til 1989. 

lsuN-AIR 
Flyvedligehold 
JAA 145 Aut. værksted 
SLV002 

Eftersyn, Reparation, Modifikation, 
Strukturarbejder på alle typer fly 
over 5700 kg. 

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

El og Avionics værksted 

Salg af reservedele 
(altid +20 000 partnumre på lager) 

Dødsfald 

Luftkaptajn Elrey 
B.Jeppesen 
Da den amerikanske luftkap
tajn "Jepp" Jeppesen døde 
den 26. november, 89 år 
gammel, var hans efternavn 
forlængst blevet et begreb 
inden for flyvning. 

Jeppesen, hvis forældre 
var født i Danmark, lærte at 
flyve som 16-årig og sluttede 
som kaptajn i United Airlines. 
Som ung postflyver i tyverne 
savnede han håndbøger over 
ruterne med oplysninger om 
hindringer, flyvepladser o.l., 
så dem lavede han selv. 

Da andre piloter udtrykte 
interesse for hans notater, be
gyndte han at sælge kopier -
det blev begyndelsen til den 
verdensomspændende kon
cern for flyvekort, håndbøger, 
undervisningsmateriel m.v. 

Reparation inklusiv "Hot lnspection" på: 

Rute operatør 

Charter operatør 

Flyudlejning 

Flysalg 

Flyvedligehold 

Salg af Reservedele Allied Signal Garrett TPE 331motorer 
serie 1 til 14. 

"Hot inspection" på: Pratt & Whitney JT1 50 
serie og PT6A serie. 

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

Ring SUN-AIR: 

Billund: 76 50 01 30 
Århus: 86 36 3 0 55 

Alrlfne service til GA pris 

~ 
• Bnt1sh A1rways Express m Scandinav1a 1s 
operated by SUN-AIR af Scandinavia NS 

SUN-AIR of Scandinavia AJS 
Lufthavnsvej 33 
DK 7190 Billund 
Denmark 

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

f' Nu direkte til 
~ lager/værksted 

Billund 
Tel: 76 50 01 30 
Fax: 76 50 01 13 
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Model
siderne 

Af Wilhelm Wi/lersted 

Boeing fabrikken er ved at for
berede sig på at udvikle frem
tidens kæmpe-passagerfly, 
som den foreløbig kalder 747-
X. Det er i første omgang er 
baseret på jumbojet-koncep
tets Boeing 747-500 og Bo
eing 7 4 7-600 med plads til fra 
450 til 550 passagerer fordelt 
i udvidelser af de to allerede 
eksisterende etager i kæm
peflyet. 

På den anden side af dam
men" er Airbus-konsortiet gået 
i gang med at tegne fremti
dens luftbuskæmpe, A3XX, 
der bogstavelig talt bliver en 
dobbeltdækkerbus med plads 
til fra 800 pasagerer og opef
ter i en kæmpekrop med to 
passagerkabiner placeret 
oven på hinanden i hele flyets 
længde. 

Men allerede i flyvningens 
barndom var man optaget af 
mulighederne for at kunne ek
spedere så mange som mu
ligt gennem luften. Tyske fly
ingeniører var også i denne 
forbindelse på forkant. Måne
dens model er en repræsen
tant for en af disse tyske luft
giganter - Junkers G 38. 

Så tidligt som i 1910 tog 
den tyske ingeniør Hugo Jun
kers patent på en flyvende vin
ge, et fly, som havde en tyk, 
fritbærende vinge med en 

En flyvende kæmpe: 
Junkers G 38 

meget dyb og bred vinge
korde - vingen var så høj, at 
man kunne indrette passager
kabine i den. 

Det vil altså sige, at i de 
dage, hvor alverdens flykon
struktører kappedes om at få 
deres små, spinkle bi-, tri- og 
multi-planer til at hæve sig op 
i ganske få meters højde over 
jorden, drømte visse fantaster 
om at betvinge lufthavet i 
virkeligt format. 

Junkers projekt var nemlig 
et fly, der skulle kunne trans
portere fra 100 til 1.000 pas
sagerer over Atlanterhavet til 
den nye verden på 36 timer! 

Elleve år efter at der var ta
get patent udkrystaliseredes 
Hugo Junkers tanker sig i J 
1000 projektet, et kæmpestort 
monoplan med en spændvid
de på omtrent 90 meter med 
plads til 100 passagerer og 1 0 
besætningsmedlemmer. 
Kæmpeflyet ville veje omkring 

75 tons og hastigheden var 
beregnet til omkring 200 kilo
meter i timen. 

Denne kæmpe var des
værre bundet til tegnebrædtet 
og blev ikke bygget, men en 
revideret udgave blev realise
ret nogle år efter. 

Det var Junkers G 38. 

Fløj i 1929 

Prototypen fløj første gang i 
Dessau den 6. november 
1929. Det firernotarede fly 
havde inderst på vingerne 
placeretto 800 hk Junkers L88 
(to sammenkoblede Junkers 
L8 motorer på hver 400 hk) og 
yderst to enkeltsiddende L8 
motorer. 

De inderste motorer drev fi 
rebladede propeller med en 
diameter på 4,5 meter, de 
udvendigt placerede motorer 
havde lidt mindre tobladede 
propeller. Senere fik alle de 

fire motorinstallationer firebla
d ede propeller. 

Motorerne var placeret in
de i vingerne og propellerne 
sad på lange aksler. Det tykke 
vingeprofil muliggjorde, at der 
var en tunnel i ståhøjde, så 
man direkte kunne nå ud til 
motorerne fra kroppen. 

Flystrukturen var helmetal 
i den stærke bølgede Junkers 
udførelse - a'la Ju 52 - og det 
betød, at man kunne bygge 
vingefladerne meget store 
uden at behøve særlige stive
re , som det ellers var god tone 
den gang inden for flykon 
struktionerne. 

Flyet var af samme årsag 
et monoplan - en formidabel, 
næsten 'flyvende vinge", hvor 
kroppen - måske lidt respek
tløst sagt - er med for at man 
kan have et sted at ånbringe 
højde og siderorene! Højde
roret var i øvrigt af biplan
typen som man for eksempel 

G 38 havde hagekors malet på sideroret, men dette ildesete mærke er ikke med i sættet. så hvis man vil gøre modellen historisk helt 
korrekt, må man selv male symbolet på, fx med en tuschpen. 



også havde det på den en
gelske Handley Page H.P. 42 

Understellet var udstyret 
med to kæmpestore, mands
høje hjul anbragt i tanden. De 
klarede jordkontakten med 
bassen, der havde en lan
dingshastighed på kun 80 
kilometer i timen! 

Set med nutidens øjene var 
der nu ikke megetjumbo over 
D-2000 - kapaciteten var 30 
passagerer. 

34 passagerer 

Efter den vellykkede første
flyvning blev D-2000 afleveret 
til Lufthansa i juni 1930, og i 
september 1931 fik man lev
eret endnu en G 38, D-2500, 
der afveg på en række områ
der fra nr. 1, bl.a. var kroppen 
noget tykkere. 

Flyet havde plads til 34 
passagerer og 7 besætnings
medlemmer. Der var to gange 
tre passagersæder i selve 
vingeroden og 11 i en kabine 
lige oven på vingerne, hvorfra 
der var fire trin ned til to kabi
ner med sammenlagtd 11 
pladser lavere. 

Helt agterude i flyet var der 
en rygekabine til fire personer. 

Junkers G 38's bedste pas
sagersæder var placeret un
der førerkabinen helt ude i 
næsen afflyet, hvor to heldige 
havde en formidabel udsigt. 

Flyet var pompøst indrettet 
med brede sæder og to store 
toiletter, og der var et stor køk
kenafdeling med buffet, hvor 
passagererne kunne tage for 
sig af retterne under flyvnin
gen. 

Lufthansa benyttede D-
2500 regelmæssigt på rute
nettet lige til krigsudbruddet, 
blandt andet fra 1933 på Ber
lin - København - Malmø. 
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~D-2500 

Junkers G 38 er meta/farvet over det hele med store sorte felter plJ. vingerne 
omkring og efter motorerne i vingens bredde. 

Ved en ceremoni på Tem
pelhof flyvepladsen ved Ber
lin den 22.april 1933 blev D-
2500 navngivet GENERAL
FELDMARSCHALL VON HIN
DENBURG af Hermann Go
ring. Ved samme lejlighed blev 
prototypen D 2000 navngivet 
DEUTSCHLAND. Flyene fik 
senere registrationeme D-APIS 
(ex D-2500) og D-AZUR (ex D-
2000). 

Motorskift 

De to tyske luftkæmper fik i be
gyndelsen af trediverne ud
skiftet motorerne, således at 
de fremover hver fløj med fire 
Junkers L88. 

Et nyt motorskift fulgte i 
1934-35, da de to fly fik 750 
hk Jumo 204 motorer. De var 
forsynet med en særlig vand
indsprøjtning for at give større 
boost ved start, og det betød, 
at der udviklede sig en tyk, 
sort røg bagud ved start. 

De to luftkæmper blev 
enlige svaler i det europæiske 
luftrum. Der blev ikke bygget 
flere. Dertil var lufttrafikken jo 
endnu ikke så omfattende. 

Japanerne så i flyet en 
mulighed for at bruge det 
militært, og Mitsubishi erhver
vede licensrettighederne til at 
bygge en bomber-version af 
flyet, som de kaldte type 92. 
Den tyske fly-kæmpe kom 
dog heldigvis ikke til at flyve i 
den opgående sols" tjeneste. 

Så det var nat med de kri
geriske planer! 

Hvad skete der med dem? 

Prototypen D-AZUR styrtede 
ned under en start i Dessau i 
1936, men D-APIS fortsatte 
sine flyvninger også efter 
krigsudbruddet. For eksem-

pel var flyet i begyndelsen af 
april 1940 - stadig med civil 
indregistrering - i Fornebu ved 
Oslo med et tysk militærorkes
ter. 

Det fik senere Luftwaffe- re
gistreringen GE + GG og blev 
benyttet til militære transport
flyvninger i Frankrig og på 
Balkan, men i 1941 blev flyet 
ødelagt af RAF under et an
greb på Athens lufthavn. 

Siden førsteflyvningen og 
til ødelæggelsen blev den 
tyske luftkæmpe i øvript altid 
ført af den samme pilot, luft
kaptajn Otto Brauer, der selv 
overlevede krigen og døde 
som over 80-årig for en halv 
snes år siden. 

Modellen 

Junkers G 38 er udsendt i en 
herlig model i skala 1 :144 fra 
Revell. 

Der er et halvt hundrede 
enkeltdele, der alle passser 
godt sammen. Navnlig er 
bølgeblikket" fint gengivet. 
Samme overflade kan godt 
give problemer, når man skal 
anbringe decalerne eller 

mærkerne. Men i handelen 
kan man få en særlig transfer
blødgører, som man kan mø
re på, så mærkerne bog
staveligt talt smyger sig ned i 
rillerne. Det virker godt! , 

Der er naturligvis mærker 
med i sættet til D-2500 D
APIS, dog er der ikke hage
kors med til sideroret. Men de 
kan eventuelt købes andet
sted - det vil sige fra andre de
calfabrikanter, hvis man da 
ikke kan tegne dem selv i det 
runde felt på sideroret med en 
tynd tuschpen. • 

Junkers G 38 

Spændvidde ............... 44,00 m 
Længde ...................... 23.20 m 
Vingeareal .................... 300 m2 
Maksimal 
startvægt .•.•.•........•. 24.000 kg. 
Marschhastighed ...... 180 km/t 

Flyvehøjde ................. 2.500 m 
Rækkevidde ............. 3.500 km 

Junkers-kæmpen blev i 1933 navngivet af Hermann Goring og hed 
derefter GENERALFELDMARSCHALL VON HINDENBURG. 



Oscar 
Yankee 

Kommentarer 

Learjet OY-CCO er fra 1993, 
oprindelig N599SC, og var 
mindre end en uge på dansk 
register i 1994. Den blev da 
slettet som solgt til Panama, 
men er åbenbart gået videre 
til Columbia, idet dens sene
ste registreringsbetegnelse, 
før den denne gang blev 
dansk, var HK-3949-X. 

BAe 125 OY-RAA opereres 
af Air Alsie, Sønderborg. Den 
er fra 1993, ex G-BWVA. 

Beech 65-90 King Air OY-BVA, 
byggeår 1965, har i ordets 
bogstaveligste forstand fået 
stækket vingerne. Den bruges 
nu som prøvestand for PT6 
motorer, der har været til ef
tersyn hos DAO i Københavns 
Lufthavn Roskilde. 

34 

s 

Tilgang 

OY- Type 

cco 
RAA 

Slettet 

OY-

BJT 
BTR 
CGW 
CNI 
GEH 
LEO 
SVY 

Learjet 35A 
BAe 125-B00B 

Type 

Metro li 
Beech 200 
Mitisubishi MU-28 
Airbus A320 
Beech 200 
RANSS 10 
Jetstream 31 

Ejerskifte 

Fabr. nr. Rag.dato Ejer 

670 
258235 

15.1. 
13.1. 

Alkair Flight, Nærum 
Armada Shipping, Fredensborg 

Dato Ejer 

4.2. 
24.1. 
14.1. 
21.1. 
24.1. 
14.1. 
10.1. 

Bent Dall, Roskilde 
Niels Br0el, København 
Jørgen Andersen, Værløse 
Premiair, Kastrup 
Niels Br0el, København 
Bernt Jensen, Padborg + 
Sun-Air, Billund 

Årsag 

udlejet til Spanien 
udlejet til Kenya 
solgt til USA 
returneret til engelsk ejer 
udlejet til Kenya 
solgt til Tyskland 
solgt til Sverige 

OY- Type Rag.dato Nuværende ejer Tidligere ejer 

BLB PA-28-151 7, 1. 
BLI Cessna 150 17 .1 . 

BW Beech F33A 7 .1. 
CKY Falcon 20 12.1. 

DCC 

EAV 
EPT 
FRA 
GRB 
JAL 
XLL 
XPX 

PA-23-250 

PA-22-108 
PA-28-181 
PA-34-200 
Beech 200 
PA-28-181 
ASW-20F 
LS4-a 

6.2. 

22.1. 
22.1. 
12.1. 
31.1. 
21.1. 
22.1. 

5.2. 

Jens Ove Myckleburst, Vedbæk 
Peter Lindholm Christensen, 
Ølstykke 
Jens Ove Myckleburst, Vedbæk 
Air Alsie, Sønderborg 

Flygenring Production, 
Kirke Såby 
Air Alpha, Odense 
Air Alpha, Odense 
Center Flight, Roskilde 
Air Alpha, Odense 
Mads Andersen, Thisted 
Egon Trust, Hillerød + 
Flemming Kristensen, Svenstrup 

\ 

4 

Annemette Haustrup, Holte 
Lago Laumark-Møller, Vojens 

Aviation Assistance, Roskilde 
Fonden for Møller & Co., 
Sønderborg 
Capenhagen Air Taxi, Roskilde 

Mads Andersen, Thisted 
Mads Andersen, Thisted 
Dansk NLP Institut, Silkeborg 
KG Anlæg, Grindsted 
Air Alpha, Odense 
N.H. Larsen, Smørum + 
SG 70, Herning 



Organisationsnyt 

_•<~ t;v. 
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 
Telefax46191316 
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 2775 

Dansk Kunstflyver Union 
Jason Green 
Poppel Alle 31 
3500 Værløse 
Telefon 4077 74 89 

Dansk Motorflyver Union 
Dagmar Theilgaard 
Toftlundgårdsvej 12, Mikkelborg 
6630 Rødding 
Telefon 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.: 9714 93 25 

Dansk UL-Flyver Union 
Hasse Pedersen 
Bålhøj 33 
9700 Brønderslev 
Telefon: 98 8112 28, 
Fax 98 81 13 92 

Fritflyvnings-Unionen 
Jens B. Kristensen 
Skalborgvej 4, Rørth 
83000dder 

Llnestyrlngs-Unlonen 
Henrik Bentzen 
Hedegaardsvej 29, 1 tv, 2300 Kbh. S 
Telefon 31 55 40 71 

RC Sport Danmark 
Steen Høj Rasmussen 
T)Ømehusene 20 
2600 Glostrup 

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

13-15/3 
23-31 /3 
25-27/4 
3-7/5 
10-18/5 
8-18/5 
24/5-1/6 
8-13/6 
22/6-13/7 
21-28/6 
14-24/7 
28/7-2/8 
8-22/8 
9-17/8 
23-24/8 
1-21/9 
6-13/9 
18-19/10 

IGC-møde, Bruxelles 
Nationalholdstræning, St. Auban 
Nationalholdstræning, Arnborg 
Nationalholdstræning, Arnborg 
lnt'I Gliding Competition, Hockenheim, Tyskland 
DM.Arnborg 
Førsteinstruktør Fl-1 (9711 ), Arnborg 
Kunstflyvningskursus, Arnborg 
VM 1997 incl. træning, St. Auban 
Hjælpeinstruktørkursus Hl-1 (9701 ), Arnborg 
Arnborg Åben og juniorkonkurrence, Arnborg 
Talentkursus, Arnborg 
Junior EM 1997, Musbach Tyskland 
Førsteinstruktørkursus Fl-2 (9712), Arnborg 
Nationalholdstræning, Arnborg 
World Air Games incl. træning, Tyrkiet 
Hjælpeinstruktørkursus Hl-2 (9702), Arnborg 
Nationalholdstræning, Arnborg 

Motorflyvning 

6/4 
31 /5 

DMU Repræsentantskabsmøde, Odense Lufthavn 
DM i præcisionsflyvning 

Ballonflyvning 

5-9/3 
9/3 
9/3 
6-11 /5 
13-21/9 
15-25/11 

CIA-møde, lstanbul 
Instruktørseminar, Nyborg 
Generalforsamling, Nyborg 
Danmarksmesterskab, Sorø 
World Air Games, Tyrkiet 
VM, Saga, Japan 

Pokaler 
På KDA's repræsentantskabs
møde i april måned uddeles 
SAS-pokalen for klubledere og 
KDA's sportspokal. Motivere
de forslag skal være KDA-hu
set i hænde den 15. marts. 

Eventuelle spørgsmål rettes 
til generalsekretær Henrik N. 
Knudtzon eller KDA's formand 
Aksel C. Nielsen. 

Ny vice
president i FAI 
KDAs formand Aksel C. Niel
sen afløser Per V. Br0el som 
en af FAis vicepresidenter. 
Per V. Br0el har beklædt 
posten siden 1967, men kon
centrerer sig nu om den vigti
ge post som president for FAis 
Environmental Commission, 
som han selv tog initiativ til 
oprettelsen af. 

KDA Repræsentant
skabsmøde 1997 
Kongelig Dansk Aeroklub afholder det årlige repræsen
tantskabsmøde den 19. april 1997 i KDA-huset Lufthavnsvej 
28, Københavns Lufthavn, Roskilde, med dagsorden iht. 
vedtægternes § 9. 
Årsberetning m.m. vil blive fremsendt til unionerne og til de 
direkte medlemmer, der ønsker det. 

DMU pinsetur 
til Berlin 
Program: 
Lørdag den 17. maj: 
Land på Schønefeld så betids 
at I har tid til frokost enten i en 
af flere restauranter eller de 
medbragte klemmer. 
Kl. 1200 bliver I hentet i bus 
med dansktalende guide og 
kørt på 3-4 timers byrundtur 
og derefter afleveret på vores 
hotel. 

Radisen SAS Hotel i Berlin 
er et suverænt luxushotel be
liggende ikke langt fra Per
gamonmuseetog »museums
øen«, Staatsoper, Alexander
platz og Brandenburger Tor. 
Hotellet har restaurant (hvorfra 
man har en fantastisk panora
maudsigt til floden Spree og 
Berliner Dom), bar, cafe, fit
nessrum, sauna, massage og 
swimingpool. Alle værelser er 
med bad eller DU/WC, hårtør
rer, buksepresse, telefon, ra
dio, kabel-TV og minibar. Mor
genmåltidet består af hotellets 
store buffet. 

Søndag den 18. maj: 

Fri, men er der stemning for 
det vil vi lave en fælles udflugt 
til et nyt spændende Luftwaffe 
museum, beliggende i udkan
ten af Berlin. 

Mandag den 19. maj: 

Kl. 1500 i Gatow afgang med 
bus til vores fly, og så hjemad. 

Pris for hotel (2 nætter med 
morgenmad) samt byrundtur 
og transfer til lufthavn kr. 
898,00. 

Tilmelding og fuld betaling 
til mig allersenest 10/3. 

DMU vil afholde kursus i 
flyvning i udlandet, hvis inte
ressen er tilstede. Vi vil afhol
de kursus i klubberne eller 
regionsvis. 

Tilmelding til kursus også 
til mig. 

Per Toft 
31 54 07 05, fax 31 54 08 97 
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Nyt fra svæveflyveklubberne 

Svævethyfejrer Morsø Flyve
plads' 25 års jubilæum og klub
bens 35 års fødselsdag i for
bindelse med standerhejsning 
og reception søndag den 23. 
marts kl. 14.00. Der vil blive tale 
om et »åbent hus« arrangement, 
hvor alle interesserede, flyven
de og kørende er velkomne. 

Svævethy har siden starten 
i Thisted i 1962 udviklet sig som 
en god og sikkerflyveklub, som 
giver masser af gode ople
velserfor medlemmerne. Spe
cielt har etableringen af egen 
plads for 25 år siden med til
hørende svæveflyvecenter, flit
tige medlemmer, samarbejde 
med Morsø kommune om at 
drive pladsen offentlig og 
dyrkning af vores jord været 
med til at skabe gode betingel
ser for medlemmernes fælles 
interesse- FLYVNING. 

De seneste 1 0 år har været 
specielt fremgangsrige med 
pæne sportslige resultater, 
baneudvidelse og ikke mindst 
en markant modernisering af 
flyparken, hvor der i perioden 
er sparet op til og kontant købt 
ikke mindre end fire fabriks-

Midtjydsk 
Airrally 
Randers og Herning motorfly
veklubber inviterer til Midt
jydsk Airrally med start og slut 
på EKHG. 

Dato for Airrally (præcisi
onsflyveregler) er lørdag den 
12.4.1997 eller alternativt 
lørdag den 19.4.1997. 

Formålet med arrange
mentet er at højne færdighe
der indenfor navigation, land
ing m.m., så alle kan deltage, 
både erfarne og mindre erfar
ne piloter. 

Mødetidspunkt: EKHG kl. 
8.00 til briefing. 

Deltagergebyr er 200 kr. til 
dækning af udgifter til kort, 
billeder, papir, rallyfrokost, 
kaffe og rundstykker. 

Tilmelding til arrangementet 
sker til EKHG tit. nr. 97141244 
senest den 28.3.1997 kl. 16.00. 

(Bemærk at tilmeldingen 
gælder for begge datoer!) 
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nye fly. Dette gør, at Svæve
thy's ca. 50 aktive medlemmer 
kan flyve på klubbens ni svæ
ve- og motorsvævefly stort set 
som var de privatejere - til en 
brøkdel af prisen. 

Arrangementet benyttes til 
at præsentere faciliteterne, 
herunder klubbens nye 18 
meter fly, Ventus 2c, OY-XSW, 
der er købt som afløser for 
klubbens Nimbus 2. 

Gamle medlemmer, nabo
er, myndigheder, organisatio
ner, naboklubber og pressen 
indbydes specielt. 
Herning diskuterede på med
lemsmødet i januar, hvorledes 
klubbens flypark skal se ud i 
fremtiden. Der var storopbak
ning til bestyrelsens forslag 
om at bestille endnu en Duo 
Discus til levering år 2000. 

Cirrus'en er sat til salg, og 
man overvejer om få år at an
vende Discus som første en
sædede grundskolingsfly. 

I klubben er der nu tre to
sædede og seks ensædede 
fly, foruden 13 private fly. Regn
skabet for 1996 udviser et drifts
overskud på 228.000 kr. 

Meddelelser 
fra Unionen 
Nr. 03 af 22.01.97 
Indkaldelse til repræsentant
skabsmøde 22.02.97. 

Nr. 04 af 22.01.97 
Kontingentopkrævning. 

Nr. 05 af 05.02.97 
Afgiftsfri benzin. 

FLYVESIKKERHED 

Instruktør-
seminar 

Der findes vel næppe den 
flyveinstruktør, som ikke ville 
blive glad for mere viden. 

Rådetforstørre Flyvesik
kerhed i samarbejde med 
Statens Luftfartsvæsen, Ha
varikommissionen for Civil 
Luftfart, flyvemedicinerne 
m.fl. afholder igen i år semi
nar for flyveinstruktører. 

Datoen er sat til lørdag 
den 5. april og stedet bliver 
Jonstruplejren, så reserver 
dagen allerede nu. 

Interesserede instruktø
rer, flyveskoler m.m. kan ind
hente yderligere oplysnin
ger fra Rådet for Større Fly
vesikkerhed, Gl. Kongevej 
3, 1610 København V eller 
på tlf. 31 31 06 43. 

Detaljeret program vil bli
ve publiceret i Flyvs næste 
udgave. 

Hahnweide 
Fliegergruppe Wolf Hirth ind
byder til den 32. Hahnweide 
svæveflyvekonkurrence 
2.-10. maj. 

Efter gammel tradition mø
des alle deltagerne fredag den 
2. maj til indledende briefing. 

Tilmelding snarest til: 

Fliegergruppe Wolf Hirth e.V. 
Hahnweide 
D-73230 Kirchheim/Teck 
Fax 00 49 70 21 59 555 

DMU laver ferietur 
til Sverige og Finland 
Afgang lørdag den 12. juli og hjemkomst 20. juli. 

Udover at vi flyver til Bromma og bliver i Stockholm to 
nætter er programmet endnu ikke fastlagt. 

Du kan være med til at præge programmet! 
Vi har lagtturen i skolesommerferien, da vi gerne vil gøre 

det til en familietur. 
Hvis du er interesseret men ikke har bestemt dig endnu, 

ring alligevel (snarest). 

Per Toft, Tlf. 31540705, Fax 31 54 08 97 

Organisationsnyt 

~ 
Foreningen Danske Flyvere 
Protektor. Hans Kongelige Højhed Prinsen 

Fom!aod: Generalløjtnant Chr. Hvidt 
Generalsekratær: l.ultkaptajn Erik Thnlna 

Sekretariat: Gl. Kongevej 3, 1610 København V 

Besøg hos ESK 721 

Foreningens første arrange
ment i kalenderåret blev afvik
let på FSN Værløse den 14. ja
nuar, hvor vi var gæster hos 
ESK721. 

DANSKE FLYVERE havde 
ønsket at markere eskadril
lens 70 års fødselsdag i okto
ber 1996 ved at henlægge af
tenens foredrag til .the locati
on". Vi følte os meget velkom
ne og både Flyvestationen og 
ESK 721 havde gjort alt for at 
aftenen skulle blive vellykket 
- og det blev den. 

Stationschef, oberst Bauer
Jensen bød os velkommen 
med et par ord om stationens 
mangeartede aktiviteter efter
fulgt af et ·velkommen til går
den" af fungerende eskadril
lechef, kaptajn Hedemark, 
som derefter lod oversergent 
Bent Jørgensen berette om de 
utrolig mange specialopgaver 
og hændelser, som 721 i ti
dens løb havde oplevet. Et 
meget spændende og veldo
kumenteret foredrag, hvor ti
den bare piskede af sted. Hel
digvis fik alle mulighed for at 
få et eksemplar af jubilæums
skriftet med hjem - og det er 
spændende læsning. 

Aftenen sluttede med at 
næsten samtlige godt 60 del
tagere spiste natmad i cafe
teriet, og aldrig er flyversnak
ken gået så let og lystigt. De 
ganske mange .gamle" 721 -
piloter kunne fortælle - vi an
dre spurgte. Stemningen var 
tydeligt påvirket af, at vi var i 
nærheden af rigtig flyvning. 

Kommende 
arrangementer: 

Kegleaften 18. marts 1997 
Skovtur 18. juni 1997 
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Organisationsnyt 

FAI 
FAI Generalkonference 1996 
afholdtes i Blad, Slovenien 
med deltagelse af Per V. BrOel, 
Henrik N. Knudtzon og Aksel 
C. Nielsen. Et af de meget 
"politiske" forslag til ændring 
af FAis statutter var forslaget 
om eventuel forlængelse af 
FAl-præsidenters valgperio
de. Den hidtidige praksis be
virkede, at FAl-præsidenten 
havde en funktionsperiode på 
kun to år. Der kan være for
skellige opfattelser af, hvor
vidt dette kan være en fordel 
eller ulempe. Det har været 
KDAs opfattelse, at en funkti
onsperiode på kun to år er for 
kort tid til, at en præsident kan 
opnå tilstrækkelig gennem
slagskraft for sine synspunk
ter. Det var derfor glædeligt, 
set med KDAs øjne, at statut
terne ændredes, således at 
der nu kan ske genvalg i en 
periode på op til maximalt 6 
år. 

Der blev vedtaget nye 
statutter for OLYMP IC COOR
DINATING COMMITTEE, der 
nu skal varetage FAis interes
ser overfor Den internationale 
Olympiske Komite. 

I sin egenskab af præsi
dent for FAis Environmental 
Commission forelagde Per V. 
BrOel rapport for kommissio
nens virke i det forløbne år. 

En efter min opfattelse sta
dig vigtigere del af general
konferencen, udgøres af for
skellige Discoussion Groups, 
hvor der er lejlighed til at drøfte 
både fremtid og praktiske 
tiltag. I årvaremnerne:Anven
delse af Internet i FAl-regi, Air 
Sport of the Future med em
nerne: Solar Flying - Unman
ned Aerial Vehicles Cyberfly
ing. Endvidere diskuteredes 
Expansion of FAI Member
ship. Diskussioner i denne 
gruppe blev ledet af Henrik N. 
Knudtzon. 

Der var genvalg af Eilif 
Ness, Norge til president, 
Alvaro de Orleans-Borbon, 
Spanien genvalgtes som 1.st 
vicepresident og Rene De 
Monchy, Belgien genvalgtes 
som treasurer general. 

Danmark er fortsat repræ
senteret i FAl-udvalg. Per V. 
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BrOel fortsætter som presi
dent for Environmental Com
mission, Henrik N. Knudtzon 
fortsætter som sekretær i 
samme Commission, samt 
fortsætter i Business Develop
ment Commission. Aksel C. 
Nielsen genvalgtes til World 
Air Games Coordlnating Com
mittee og som medlem af FAis 
PR-Commission. 

Aksel C. Nielsen 

Diskette, tak 
Artikler og længere 

Indlæg til bladet 
bedes -Y vidt muligt 

fremsendt pA 
1 IBM-kompatibel 

3,5" diskette 
- helst I Word 6.0. 

Print bedes vedlagt. 

NYT fra Team Danmark 

TEAM DANMARK har foreta
get indplaceringer i Elite- og 
Kandidatgruppen. Svævefly
veren Jan W. Andersen er 
indplaceret i Elitegruppen og 
Jan S. Hansen er indplaceret 
i Kandidatgruppen. Hos Fald
skærmsunionen er Lars Bo 
Willumsen og stil- og præcisi
onslandsholdet, bestående af 
Sven F. Frederiksen, Lars Bo 
Willumsen, Bjørn Stephensen, 
Michael Petersen, Rene Han
sen og Flemming Kallehave 
indplaceret i Elitegruppen. 
Formationslandsholdet, be
stående af Uffe Olesen, Mads 
Lund, Bendix G. Jensen, 
Henrik Nielsen og Kim Frede-

World Air Games 

riksen er indplaceret i Kandi
datgruppen. Det samme er 
Eileen Mikkelsen og Pernille 
Lykke. 

TEAM DANMARKS repræ
sentantskab har valgt fald
skærmsspringeren Bjørn Step
hensen som ny næstformand. 
Det er første gang en luftrums
bruger er valgt til en tillidspost 
på dette niveau hos TEAM 
DANMARK. Bjørn Stephsen er 
valgt fra aktivgruppen. Han 
har en lang række danske og 
internationale rekorder bag 
sig, samt mange års lands
holdserfaring. Han er tillige en 
erfaren faldskærmspilot. 

Der arbejdes ihærdigt med at skaffe sponsorer. På nuværende 
tidspunkt er der penge nok til at dække rejseomkostningerne -
afhængig af, hvor mange deltagere der melder sig. Der er på 
nuværende tidspunkt tilmeldinger fra Svæveflyveunionen, Bal
lonunionen, Motorflyveunionen, RC Sport Danmark. Der man
gler svar fra Faldskærmsunionen. Det samlede landshold er for 
øjeblikket på ca 50 deltagere. De foreløbige sponsorer er Rævhede 
Auto, Aabybro, Express-Rejser og KDA/DGA. 

YOUI choice • 1.000 or 1.500 Hours. 

Westwind 
Aviation 
Academy. 

The primary objective of Westwlnd 
Avoation Academy Is to place graduales 
m their firsl commeraal pilot position. 

Westwind Academy offers an A1rfine 
Preparation Program which 1ncludes the 

Pnvate, Instrument, Commercial, Multi Engme, Fl ight 
lnstructor and Instrument lnstructor certificates and rat
ings wlth a guaranteed rrnn1mum of 1.000 hours ol flight 
time for only $22.900. 0, students can choose the Airtine 
Transport Pilot Program which includes all of the above 
plus the Multi Engme lnstructor and Airfine Transport 
PIiot (ATP) cert1ficates along with a guaranteed m1mmum 
of 1.500 hours of flight time for only $26.900 

Graduates ol either Professional Program then 
become eligible to fly for Westwind Air Charter, an active 
air charter department conducting operations throughout 

the continental Unlted States and Mexico. 
Westwlnd 1s approved by U.S. Immigration and 

Naturalization to 1ssue foreign student visas. All fllght 
operations are conducted under Parts 61, 141 and 135 
of the Federal Av,ation Regulations. 

WESTWINO 
AIIIAFIO# •c•ø••r 

701 W Deer Valley Ad / Suite A6 
Phoenix, Arizona 85027 / USA 

Tel: (602) 582-3373 
Fax: (602) 582-4396 

Internet www.getnet.com/westwind 

Al henvendelse om b rochurer, video og praktiske oplysninger kan i Skand inavien fortsat ske t il: 

Guy Wenckens, Præ stefæ lledvej 58, DK-2770 Kastrup, Danmark 

Tel. ( +45) 331 5 51 00 (dag) / 3251 2731 (aften) - Fax ( +45) 3315 5131 
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!Ml Svendborg 
~ Kommune 

FLYVEPLADS LEDER 
Sydfyns flyveplads, Tåsinge 
Sydfyns Flyveplads, der er 25 år, er en offentlig 
flyveplads med status som international plads 
(katagori 2). En ny bane på 900 m. med natbe
lysning blev indviet den 1. december 1996. 
Antallet af operationer forventes at blive 6.000 i 
1997, stigende til 8.000 operationer i 1999. 
Erhvervsflyvning udgør mere end halvdelen af 
qperationerne. 

Sydfyns Flyveplads indgår som en af 6 sektioner 
i Forsyningsafdelingen. 

Arbejdsopgaver: 
Flyvepladslederen refererer til forsyningschefen 
og er daglig leder af flyvepladsen. 

Arbejdet omfatter ud over ledelse af flyveplad
sen, salg af benzin og olie, vejrobservationer for 
Meteorologisk Institut, vedligeholdelse af baner, 
sikkerhedszoner, manøvreområder og bygnin
ger, budget- og regnskabsstyring samt øvrigt 
forefaldende arbejde. 

Der er ikke umiddelbart knyttet andre medarbej
dere til området udover vikarer, faste/afløsere. 
Flyvepladsen har et årligt driftsbudget på 
356.000 kr. 

Kvalifikationskrav: 
Ansøgeren skal være flyvepladskyndig med 
viden og erfaring inden for flyvepladsens 
arbejdsområde, herunder være i besiddelse af 
eller villig til at erhverve nationalt VHF-telefoni
certifikat med engelsk fraseologi. Herudover 
ønskes ledelsesmæssig- og administrativ erfa
ring, gerne med tidligere militær baggrund for 
eksempel fra Flyvevåbnet. Ansøgeren skal end
videre være serviceorienteret over for pladsens 
brugere. 

Ansættelsesvilkår: 
Tiltrædelse pr. 1. april 1997 eller snarest 
herefter. 

Stillingen, der er aflønnet på skalatrin 21 (191.390 
kr/år), søges omklassificeret til skalatrin 25 
(203.846 kr/år). Til stillingen ydes endvidere et 
særligt tillæg på 9. 7 40 kr/år. 

Yderligere oplysninger kan fås hos flyvepladsle
der Arne H. Ovesen på tlf. 63 21 55 05 eller for
syningschef Jørgen Fobian på tlf. 63 21 55 00. 

Ansøgningen skal være Teknisk Forvaltning, 
Centrumpladsen 7, 5700 Svendborg i hænde 
senest den 14. marts 1997 kl. 12.00. 

J. ... - - .. "' • gennemføres ultimo uge 

~, .. < B/1? Tw1n? 
Instruktør? 

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. 

u©l!l@~n 
Air- I Tralnlng Center \Vest 

Karup Lufthavn . Tlf. 97 1 0 12 66 

BHlkow BO 208 C 
Junior Aerobatic - OY-FRK 
Ovennævnte fly er til salg - evt. i 
anparter. Fabrikationsår: 1969. 
Totaltid - fly og motor: 1432 timer. 
Motor: Continental 0-200-A. 
Fremstår som ny i mal ing og 
tilstand. Pris: kr. 225.000,- incl. 2 
faldskærme. 
Henv.: Tlf. 4226 4563 

Eskadrille 727 veteranklub 

Fly til udlejning 
B+I Cessna 177 Cardinal 
med nyt King Avionics 
+ GPS. 
Henv. Air Rent. 
TIi. 6617 1265/mob. 4035 4418 

11 ;! 
æ! zæ z i5 RD EQUIPMENT fri a Skowej 40 . 4622 Havdrup 

æl 4øe1axåøioe 

ESK 727's Veteranklub er blevet oprettet den 11 . okt. 1996 med hjemsted på Flyvestation Skrydstrup. 
Som medlem af klubben kan optages tidligere ansatte medarbejdere ved ESK 727. Såfremt der blandt 
FLYV's læsere måtte være personer, der opfylder dette kriterie- og som er interesserede i at blive 
medlem, bedes der rettet henvendelse til een af følgende kontaktpersoner 
T.P Petersen (formand) N.C. Jepsen (sekretær) 
Ternevej 17 6500 Vojens, Tlf 74541983 Sjællandsgade 2, 6500 Vojens, Tlf. 7454 2477 

Rotax 582 motor sælges 
Rotax 582 DCDI 64 HK, dobbelt karburator og dobbelt tænding. 
Komplet med C-Gearkasse, EL-starter. 
100 timer siden hovedeftersyn, hvor krumtap blev udskiftet med 
ny. Pris kr. 12.000,-. 
Henv. Leif Thygesen, tlf. 4260 0441 

B+l-teori 
Vi starter undervisning den 4. marts på 

. Roski!d_e :Luftti_!:lvn...,L~utt~vnsvej~!!-.~-, 
-· · .'· E_ks~n_:,-~n d1tn_;2: december.~ der,vJ!ni§g 
·. find~r. st~d itir:sdag og torsaag fra kl. 19;00~22.00. 

Flyvetelefonistbevis 
Nyt FLT-kursus starter den 17. marts 1997. 

Undervisningen foregår 
mandag og onsdag kl.19.00-22.00. 

Eksamen vil blive afholdt primo maj md. 1997. 

Ring for tilmelding/yderligere oplysninger. 

Skolen for civil \i rv 

Pilot Uddannelse 
C 

Kone CAT 
-Teoriafdelingen 

Roskilde Lufthavn -4000 Roskilde. Tlf.: 46 19 16 30 Fax: 46 19 11 15 
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Fly søges til indlejning 
PA 28 og C 172 ønskes til skole
flyvning og udlejning. Gerne IFR 
udrustet. 
Henv. Billet mrk. »Fly søges« til 
FLYV's annonceafd. v/Jakob 
Tornvig, Solfang 12, 7160Tørring 

Udlejes 
PA 28 IFR 

BIiiund Lufthavn 
Henv. tlf. 7533 8911 

Danmarks flotteste Ventus C 
kan købes. Velflyvende, flot, 

veludstyret og med fantastiske 
præstationer. OY-XRX med 

konkurrencenr. A2. 
Børge Meltzer Hansen, 

Sarpsborgparken 62, 7600 Struer 
Tlf. 9785 5932 

Business Fli 
er autoriseret 
og reservedel 
Vi tilbyder vo 
både når det 

Business 
Sindal Alrport - 0 

~ 
~ 

LUFTFARTSSKOLEN 
Afholder i Roskilde og Billund 

D-teorikursus 
med start d. 17. Marts 1997 

Ring allerede i dag 
tlf.: 32 82 80 80 

SAS FLIGHT ACADEMV 
og 

SKOLEN FOR LUFTFARTSUDDANNELSERNE 

uddanner 

TRAFIKFLYVERE 
Ring eller skriv efter uddannelsesprogram med nærmere oplysninger 

om optagelsesbetingelser, uddannelsesforløb, priser etc. 
hos: 

.TAJ 
TRAFIKFLVVERSKOLEN/ FLIGHT ACADEMY 

DANISH AVIATION COLLEGE 

Lufthavnsvej 60, DK 4000 ROSKILDE 
Tel. +45 46 19 14 88 - Fax +45 46 19 13 12 

Part sælges i Cessna 1 72 

Stationeret på EKRK. IFR. 

Henv. Niels Kjær 
Tlf. 4059 3059 
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Piper Aztec PA 23-250 
For sale. 

Request info at phone: 
+45 7442 2526 
Mr. Mogens Larsen 

·rcraft 
ecll Spareparts 

·ces A/S 
.Aircra~rvice Center 
for Skandinavien og Ukraine. 
til alle ejere/operatører af Beech-fly, 
ligeholdelse og reservedele. 

______________ , ___ _ 
.JAA authorization no. SLV 014 

- I - Tel. +45 98 93 62 22 - Fax +45 98 93 64 93 

6.-part i PA 28-161: OY-BTU Samsø kommune udbyder herved 
rundflyvning i 1997 fra flyvepladsen 
i Stauns i licitation. 
Licitationen vil blive afholdt i teknisk 
forvaltning mandag den 24. marts 
1997 kl. 11.00 i overværelse af de 
bydende, der måtte ønske dette. 

Et velholdt fly årgang 1978 stationeret i 
egen hangar på EKRS. TT ca. 2090 med 
samme motor sidste LD forår 96. 
Udstyr: ADF, VHF, VOR, GPS, autopilot. 

Udbudsmateriale kan rekvireres hos: 

Samsø Kommune 
Teknisk Forvaltning 
Langgade 1 
8305Samsø 
TIi. 86 59 14 22 

0 

Priside: 25.000,- kr. 

Henvendelse: 
Hans Slotsbo, tlf. 53 48 33 69 eller 
Leif Pedersen, tlf. 53 64 32 77 

FORARSTILBUD 
FRA KDA-SHOPPEN 

Peltor 
Letvægts
headset 

Et utroligt komfortabelt head
set at flyve med, hvis der ikke 
kræves stØjdæmpning. Udvik
let efter militære krav og speci-

fikationer til at tåle en hård 
behandling. 

Dynamisk mikrofon. 
Medlemspris kr. 1.095,-

Peltor7004 

Peltor 
7003 

Dynamisk mikrofon. 
God dæmpning der giver 

et minimalt stØjniveau under 
flyvning, volumekontrol, 

justeibar mikrofonforstærker. 
Meget kornfortabe~ vejer lam 

355 g. Sammenklappelig. 

Medlemspris kr. 1A95,-

Med Electret-mikrofon, "Quick Positioning'' mikrofo
nann, god dæmpning der betyder minimalt stØjniveau 
under flyvning. Volumekontrol. Meget komfortabel, 

vejer kun 355 g. Mono/stereo omskifter. Sammenklappelig, kan 
opbevares i pilottasken. Medlemspris kr. 1A95,-

KDAService 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Tlf. 46 19 08 11, Fax 46 19 13 16 

Alle priser er ekslusi11 moms og forsendelse. 
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FLYUiU~8ENETS eIALI OT EY 
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Lær at flyve 
HER ER 
FLYVESKOLERNE 

De anvendte bogstaver betyder uddannelse til: 
A:privatflyver-ærtifikat. B:trafikftyvercertifikat af III klasse. D::trafikftyver
certifikat af I klasse. l=instrumentbevis. IFR:instrumentflyvning. 
VFR:sigtflyvning. PFT :periodisk flyvetræning. TWIN=tomotors. 
INT:internalionalt. NAT.:nationalt. 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 
Lufthavnsvej 44, Roskilde LuNhavn 
4000 Roskilde, Tlf. 46 19 14 22 
Bornholms Lufthavn, Rønne 

Tåsinge Flyveplads 

AJie cel1ifikater, bannerslæb. 
Speciale: LIS konvertennger, teori 9 og 10. 
Teori: NNVHF / IVHF / FLT. Individuel A-leori. 

ALLERØD Fl YVESKOLE 
Allerød Flyveplads, 3450 Allerød 
Tlf. 48177915, Fax48140148 
Internet: www.cw.dk/ekal 

A, I, Omskoling, PFT·A, I. Teori A, lntJNat. VHF, FLT, lbse. 

CENTER AIR ApS 
Hangarvej M, Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
TIi. 46 19 08 07, fax 4619 08 37 
Odense Lufthavn 

A,B,l,Twin, inswldør. Kunstflyvning, halehjul, omskoling, PFT· 
A,B,I, Twm. Nat.nnt.-VHF, FLT, morse. Teori: A, B/1 og D. 
(konsessionshave B/1 og D: Center Air Ground School) 

COPENHAGEN AIRT AXI A/S 
Københavns LuNhavn Aoskide 
l.uhhavnsvej 20, 4000 Roskilde 
Tlf.46191114,fax46191115 

A, B, I, Twu, AB-INITIO, Instruktør, nat-VFR, Omskoling, PFT·A, 
B, I, Twm.Teon: A, B+I, D, NAT/INT-VHF, FLT-be'lis. 

Lolland Falster Airport, 4970 Røclly 
TV. 53 90 62 37, lax 53 90 66 72 
A, omskoling, PFT-A. Teon: A. 

HELIKOPTER-SERVICE A/S 
l.ufthavnsvej 32, 4000 Roskilde, ttt. 46 19 15 11 

A, B, AS-lnitio, instruktør, Nat-VFR, omskoling 
jethelikopter, PFT • A,B 

HEUFUGHT EAST 
Lufthavnsvej 50 Roskilde LuNhavn 
4000 Roskilde, Ill. 46 19 00 11 

A og B skoling på helikopter, nat-VFR samt PFT på helikopter, 
omskoling til ;ethelikopter mel. Jet lundamentalt, 51muleret I-træning 
som integreret del al I-program på heilkopier. 

IKAROS FL V ApS 
Hangarvej A 12, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, ttt. 461910 10, lax 46 19 05 15 
T eon: A, B/ I + D gennem Skolen lor Civil Piloludd. (CPU) 
~ : A, B, I, D, twin, wrboprop, instruktør, nat-VFR, 
omskoling, Slmulator, bannerslæb. Speaale: US-konvertennger. 
K001111tJnikation: Nat.nol VHF og morse. FLT gennem Skolen lor 
Civil Pilotudd. 

JET AIR FLIGHT ACADEMY 
LufthavnsveJ 50, 4000 Roskilde 
TIi. 4619 15 55, lax 461916 50 
Praktik: A, B, I, D, Twin, Instruktør, Turt>oprop samt PFT 
Teori: A, A/I , B/1, D 
Kommunikation: Nat. VHF, lnt. VHF, FLT, Morse 

RINGSTED FL YVESKOLE 
Ringsted Flywpiads 
HastevveI 58, 4100 Ringsted 
TIi. 40 461510 
A•skoling, omskoling, kunstlyvring, A-PFT, halehjul- og 
spinl<ufsus 

SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
TIi. 46 19 16 30, lax 46 19 13 15 

Teon: All, B/1, D. (koocesslonshaver B/1 og D:CAT) 
Desuden kurser i High Level Meteorology, Jet Engine 
Fundamentals, Konverteringskurser r lorb.m. udenlandske 
certifikater, Flyvetelefonistbevis kurser, BL 9 og 10 teon. Human 
lactors and !imitations, PFT-kurser samt alle foonor for 
fagkurser. Undervismng primært klasseundervisning. Enkelt 
hold og specialllurser oprettes eher behov 

LUFTFARTSSKOLEN (SLU) 
LufthaVllS'lej 60, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde 
Tlf. 32 82 80 80, fax 32 82 80 95 
Ellehammers Alle, 2. sal 
7190 Billund, ttt. 75 33 23 88 
Teori: B/1, D, FLT, flyveklarerer, ffyveinstruktør· og 
konvertenngs-kurser. Andre lultfartsuddannelser tilbydes eher 
ahale ATS·, AFIS-og radarkurser m.v. 
Terminer og betingelser som angivet i skolens undeMSOIOQS· 
program. 

FYN 
BEL AIR 
Odense Luhhavn 34, 52700densa N, ttt. 64 8916 12 
Mobil 40 25 78 12 
SkoleHyvning til A, Bog I saml omskoling og PFT. 
Teon bl Asamt NAT/INT·VHF og FLT. 

CENTER AIR 
Odense Lufthavn, Rosengården, 5270 Odense N, 
Tlf. 65 95 44 44 
A-skoling, A, PFT, 1-motors omskoling 

JYLLAND 
ATBApS 
Kælvej 98, 6400 Senderbalg 
TIi. 74 42 08 78, fax 74 42 15 78 

A, B, I, Twin, omskoling, PFT, Turboprop, 
US konvertennger. Aktiv jobtræning lor nyuddannede Il-piloter. 

BILLUND AIR CENTER A/S 
Box 6, LufthavnsV8j 43, 7190 Billund, Til. 75 33 89 07, 
Fax 75 35 39 66 

A, B, I, Twill, AB lnilio, Instruktør 
PFT, omskolinger, Teon A. Nal/lnt-VHF 
US konverteringer 
Omskoling til bannerstæb/Hyslæb 
Basic Aerobatx:, Speciale: Uddannelse til søHy 

KARLOGAIR 
Senderbalg Lufthavn 
6400 Senderborg 
TIi. 74 42 22 85, lax 74 42 90 85 

Billund, Ul. 75 35 41 85 
Esbjerg Luhhavn, tij, 75 16 05 85 
Tønder Flywpiads, tlf. 74 72 26 55 

A, B, I, Twm, Instruktør, Teon A, PFT og 
typeuddannelser, lntJNat., VHF, FLT, Morae, Kooverteringer 

A/S HELIFLIGHT DENMARK 
LuhhaVOSV8j 35, Billund Lufthavn 
7190 Billund, Ill. 75 33 89 11 

A og B skoling på herikopter, Nat-VFR samt PFT på helikopter, 
omskoling tit jethel1kopler roet. Jet fundamentalt, simuleret 
I-træning som integreret del af I-program på helikopter 

NORTif FL VING AIS 
Aalborg afd.: Aalborg Lufthavn, 
9400 Nr. Sundby, TIi. 98 17 38 11 
Århus afd.: Århus Luhhavn, 
8560 Kolind. TIi. 86 36 34 44 

A, B, I, Twin, PFT. nat-PFT, teori A, rnSII\Jk1ør 
Turbo Prop Skoi ng 

SYGOSAIR 
Vamdrup Flyveplads, 6580 Vamdrup, 
TIi. 75 58 34 02 

Skoling li A samt PFT til A, omskoling alle enmotorede. 
Teori: A, NatJlnt. VHF 

TRAINING CENTER WEST 
Karup Luhhavn, 7470 Karup, TIi. 97 10 12 66 
Stauning Luhhavn, 6900 Skjern, ttt. 97 36 92 06 
Sl<ivel.utthavn 
Viborg Flyveplads 
Hemrng Flyveplads 
Århus Lufthavn 
Vamdrup Flyveplads 

A, B, I, PFT til alle cert. Twin, instruktor, Teori· A, B+I, D. 
lnt./Nat. • VHF, FLT bevis + teknisk og pcak1isk 
undervisning på liere turbo og jet typer. 
(koossesslonshaver B/1 og D· FTS) 





Kære flyejer 
- Vi tilbyder: 

~ Overhaul på alle 5tempelmotorer 
~ 5hockloadinø in5p. af 5tempelmotorer 
~ Overhaul af motorkomponenter 
~ Alt indenfor 5trukturar1:,ejde 
~ Reparation oø 5ervcie op til 5.700 kø 
~ Udførel5e af diver5e 5TC 
~ Udførel5e af 5tøjdæmpninø 
~ Stort lager oø div. flyre5ervedele 
~ Kan hjælpe diø mere end du tror 
~ Prøv o5 - JAR 146 godkendt 
~ Medlem af Aut. dan5ke flyværk5teder 
~ Værk5tedet har over 25 år5 erfaring 

North-West Air Service A/S 
Thisted Airport . DK-7730, Hanstholm 
TIi.: 97 96 53 22 . FAX: 97 96 53 02 

Flyforsikring 

Vælger De Codan som 
samarbejdspartner 
inden for F]y-, Industri
og Erhvervsforsikring, 
får De professione11e 
rådgivere og konsulen
ter samt en højt specia
]iseret stab af teknikere, 
som kan vej]ede Dem 
i forbindelse med ska
deforebyggelse og ved 
eventueUe skader. 

Ve]kommen hos 
Danmarks stærke 
forsikringspartner. 

@dan 
Luftfartsafdelingen 

Gammel Kongevej 60 
1790 København V. 

Tlf.: 31 21 21 21 

GARMIN'S SUCCES FORTSÆTTER MED 

GPSMAP 195 
som allerede er blevet et hit i Danmark 

hvorfor vi ogs~ fortsætter med vor 
INTRODUKTIONSPRIS! 

HUSK 

VI leverer stadig 
GARMIN's fulde GPS 

program GPS89, GPS90 og 
GPS 95XL 

samt VHF Håndradio 
(ICOM, Bendix/King) 

Head-sets (David Clark, __ __. 

Peltor m.fl.) fra lager. 

Som sædvanligt - købes også GARMIN'S produkter hos 
fagfolk, der sørger for alle tilladelser og naturligvis 
yder teknisk support - også efter du har handlet! 

Check altid pris med Avia før du handler ! 

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

Tlf. 32 45 08 00 • Fax 32 45 73 75 

5b .... 
FLYUDLEJNING 
AYF AA-1 IFR/GPS PR. TACHO 510,-
BSV C172 IFR PR. TACHO 645,-
PEW C172 IFR/GPS PR. TACHO 645,-
RPJ C172 IFR PR. TACHO 645,-
BIU C172 IFR PR. TACHO 645,-
BRT PA28-181 IFR PR. TACHO 810,-
CJI PA28-181 IFR PR. TACHO 810,-
BLU PA28-181 IFR PR. TACHO 810,-
BCL PA28R IFR/GPS PR. TACHO 835,-
BEi C177RG IFR/GPS PR. TACHO 865,-
CRC C177RG IFR/GPS PR. TACHO 865,-
ASJ BE95 IFR/TWIN PR. AIRB. 1.650,-

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 - 1040.- incl. 25% moms pr. bloktime 
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 
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Artikler 

8 Til Øst-Europa med OV-XMW 

10 Harvard restaurering 

11 Val Eggers æresmedlem af Danske Flyvere 

12 The Shuttleworth Collection 

16 Flybyggergruppen Østjylland 

18 En lærerig nødlanding 

20 Konkurrenceflyvning er spændende 

22 De unge strømmer til Flyvevåbnets Officersskole 

26 Constant speed propeller (2. del) 

30 Hvordan bliver vejret egentlig? 

31 Skal lufthavnene i Ålborg og Odense kommunaliseres? 

Forsiden: 
Sopwith TripIane fra 1916. 
Se artiklen omThe Shuttleworth 
Collection side 12. 
(Foto Knud Larsen) 

Herover: 
Pontonerne til hjemmebyggerflyet 
GlaStar kan man ikke lave selv, men 
må købe dem færdige. 
(Se side 5) 
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Kort 
sagt 

Nordisk Flyfor
sikringsgruppe 
Nordisk Flyforsikringsgruppe 
(NFG) er fortsat underpres fra 
det internationale flyforsik
ringsmarked, som alt i alt be
sidder stor overkapacitet, og 
det har medført præmieredu
cering ved flådefornyelserne, 
hed det i bestyrelsens beret
ning på generalforsamlingen. 

General Aviation forretnin
gen har været underlagt en 
meget omfattende omstillings
proces. NFG har revideret for
sikringsbetingelserne og efter
følgende omtegnet porteføl
jerne i Danmark, Island og Nor
ge. Tilsvarende er tarifferne 
blevet justeret, så de tilpasses 
risiciforholdene i de forskellige 
geografiske områder i Norden. 

Året 1995/96 har været 
meget skaderamt med 24 
totaltab af store vestligt-qyg
gede jetfly og over 2.000 om
komne. For NFG's nordiske 
forretningers vedkommende 
blev der registreret 308 anlag
te skader omfattende kasko, 
tredjemandsansvar, passa
geransvar, værkstedsansvar, 
ulykke m.v. 

Største kaskoskade var en 
Super Puma, der havarerede 
på Svalbard den 18. marts 
1996 og belastede NFG's 
regnskab med DKK 8 mio. 
(forsikringssummen var USD 
10 mio.). 

Resultatet for _reg nskabså
ret 1995/96 blev en brutto
præmie på DKK 111 mio. og 
et tab på DKK 11 mio. Året før 
var der en bruttopræmie på 
DKK 68 mio. og et overskud 
på 0,8 mio. 
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Zeppeliner-udstilling 
Under Første Verdenskrig havde den tyske flåde en luft
skibsbase i det dengang tyske Tønder. Denne Marine 
Luftschiffhafen Tandem brugtes især til rekognoscerings
flyvninger over Nordsøen. 

Basen var et meget stort anlæg med to 160 meter 
lange hangarer, hver til et luftskib, og en 242 meter lang 
med plads til to ved siden af hinanden. Den havde eget 
gasværk, der fremstillede brint til luftskibene, og til basen 
hørte også en "almindelig" flyveplads til de jagerfly, der 
skulle beskytte basen mod luftangreb. 

Efter Genforeningen kom Tønder tilbage til Danmark. 
De store haller blev nedrevet, og bevaret er kun dele af 
gasværket og enkelte andre bygninger, bl.a. flyhanga
ren. 

Området bruges nu af Tønder garnison og er delvis 
beplantet (Soldaterskoven). 

I tilknytning til Tønder Museum åbnedes i 1991 Zep
pelin MuseetTønder. Det er for tiden under ombygning, 
og mens det står på, er dele af samlingerne udlånt til 
Danmarks Flyvemuseum i Billund. Her kan man nu se 
en skalamodel af basen, et interiør fra et mandskabslukaf 
med originale møbler, mange billeder og en engelsk 
bombe fra luftangrebet i 1918. 

I zeppeliner-udstilingen på Danmarks Flyvemsueum · 
indgår en stor model af luftskibsbasen i Tønder. 
Foto: Oluf Eriksen. 

Terma EW
udstyr til USAF 
Terma i Århus har skrevet kon
trakt med U.S. Air Force, re
præsenteret ved Warner Rob
ins Air Logistics Center, om le
vering af firmaets dansk-ud
viklede og -producerede ud
styr til elektronisk krigsførelse, 
Electronic Warfare Manage
ment System. Udstyret skal 
bruges i Air National Guard's 
og Air Force Reserve's Lock
heed F-16C/D og Fairchild A-
1 O samt i et antal Sikorsky HH-
60G helikoptere fra USAF. 

Hvis kunden gør brug af 
samtlige optioner, vil der blive 
tale om levering af mere end 
800 enheder, hvortil kommer 
software og teknisk assistan
ce. 

Kontrakten har en samlet 
værdi på ca. 40 mio. US Dol
lars og er den største enkelt
bestilling, Terma hidtil har 
modtaget på sit EW udstyr. Le
verancerne skal begynde i ap
ril 1997. 

Tilsvarende udstyr er solgt 
til flyvevåbnene i Belgien, 
Danmark, Holland og Norge
til" F-16 Mid-Life Update pro

grammet. 

Første New 
Skyhawk 
eksporteret 
Detførste nye enmotors Cess
na fly med stempelmotor til 
eksport siden 1986 forlod fa
brikken i lndependence i Kan
sas den 30. januar og fløj til Au
stralien via Hawaii, Christmas 
Island, Pago Pago og Nou
mea. 

Flyvetiden fra Californien til 
Sydney var 59,4 timer, gen
nemsnitshastigheden på den 
6.900 nm(12.800 km) lange 
færd var 124 knob (230 km/t). 
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GlaStar på pontoner 

Efter at den havde fløjet mere 
700 timer som landfly, blev der 
sat pontoner på Stoddard
Hamiltons GlaStar prototype, 
og den 18. januar blev den 
officielt .søsat". 

Ved afprøvningen har sø
versionen vist sig at have go
de manøvreegenskaber på 
vandet og i luften. Den rejser 
med 115 knob (213 km/t) ved 
75% og har en maximalhastig
hed på 126 knob (233 km/t). 

Stoddard-Hamilton har til 
dato solgt mere end 440 byg
gesæt til GlaSar. De er alle for
beredt til det maritime miljø, fx 
er derpåsvejset beslag til fast
gørelse af pontonerne, og det 
er ikke nødvendigt med struk
turelle modifikationer. 

Pontonerne er af komposit 
og fremstiles af Aerocet i ldaho 
(man kan åbenbart ikke byg
ge dem selv). De kommer i 
handelen til sommer. 

737-700 i luften 

En informationspakke med 
video om Gia Star koster USD 
35,00. 

Stoddard-Hamilton Aircraft 
Ine., 18701 58th Ave. N.E, Ar
lington, WA 98223, USA. Tlf. 
(360) 435-8533, fax (360) 435-
9525, e-mail <glastarsales@
stoddard-hamilton.con>. 

Se illustration på side 3. 

Med en flyvning, som varede tre timer og 35 minutter fik det første eksemplar af Boeing 
737-700 sin luftdåb den 9. februar. Flyvningen gik fra den kommunale flyveplads i Renton, 
hvor 737 monteres, til Boeing Fjeld i selve Seattle. 

Nu skal man i gang med syv måneders intensiv prøveflyvning (2.300 timer) med fire 
fly, og til efteråret begynder leverancerne til Southwest Airlines i Texas, der har bestilt 83 
fly. Umiddelbart herefter får Maersk Air sine første. 

737-700 udgør sammen med den mindre 737-600 og den større 737-800 den nye 
generation af verdens mest solgte trafikfly, 3.612 eksemplarer. Af de godt 700, der endnu 
ikke er leveret, er 523 af den nye generation , og af disse skal SAS have 41 -600, Maersk 
syv -700 og Braathen seks -700. 
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I øvrigt 

Per Udsen har fået en 
amerikansk bestilling på 
16 recognosceringspods 
til F-16. De er beregnet til 
Air National Guard. Ord
rens værdi er ca. 60 mio. 
kr. 

Sonja Mikkelsen, folke
tingsmedlem (S) har afløst 
sin kollega Poul Andersen 
som medlem af SAS Dan
marks bestyrelse og er 
derfor udtrådt af repræ
sentantskabet. 

SAS åbner den 28. april 
em rute København-Szcze
cin med Fokker 50. Der 
bliver befløjet fem dage om 
ugen. 

Eurocopter AS 3508 
skal anvendes af det en
gelske forsvar som heli
koptertræner, dog med 
navnet Squirrell i stedet for 
Ecureuil, som er svært at 
udtale og stave til (og be
tyder det samme). 

De Havilland Chipmunk 
er udgået af det engelske 
forsvar efter 47 års tjene
ste. Sidste bruger var Army 
Air Corps flyveskole. 

Saab 2000er af Japans 
luftfartsmyndigheder valgt 
til kontrolfly for elektroniske 
navigationshjælpemidler 
til afløsning af ældre turbo
propfly af typen NAMCYS-
11. Fem fly skal leveres, de 
to første i 1998. 

Boeing fik i 1996 ordrer 
på i alt 717 civile trafkfly. 

Grønlandsfly får ny di
rektør den 1. maj: Peter 
Fich, nu økonomidirektør i 
Post Dannark. Han har tid-
1 igere beklædt samme 
post i Premiair og før da i 
SAS Danmark. 
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Skive-ruten lukket 

British Airways Express/Sun-Air of Scandinavia stoppede flyvningen på Skive Lufthavn fredag 
den 28. februar 1997 efter at have fløjet i 1 ½ år på ruten. Dette stop medførte en nærmest 
panikagtig reaktion blandt kommunalbestyrelsen, der førte til en masse omtale i den lokale 
presse, ligesom det nu er på tale at nedgradere Skive Lufthavn til flyveplads, og dermed 
ændre status fra IMC-lufthavn til VMC-flyveplads. 

Samtidig med lukningen på Skive Lufthavn skæres der ned i antallet af flyvninger på Thisted, 
der mister middagsforbindelsen, ligesom der skæres voldsomt i beflyvningen på Aarhus. Til 
gengæld får Thisted og Sindal så en længe ventet søndags-forbindelse, der er planlagt til at 
starte den 30. marts 1997. 

Lukningen af Skive-ruten begrundes med svigtende belægningsprocent, hvilket må siges 
at være en skam, da direktør Niels Sundberg til Skive Folkeblad den 19. juli 1996 oplyste at 
" - ikke mindst Skive-ruten er kommet fint med - med en belægningsprocent i både maj og juni 
på 48". 

Denne positive udvikling kunne altså ikke holdes. 

Mørket har sæmket sig overindenrigsruten Skive København fra den 1. marts. Her er Jetstream 
31 DY.EDA på en af de sidste ture. Foto: Erik Gjørup. 

Sterling flyver 
fragt 
Sterling European Airlines 
(SEA) tager nu for alvor fat på 
operation af fragtfly gennem 
em kontrakt med det nu hol
landsk-ejede eksprestrans
portselskab TNT Skypack. 

Opgaverne for TNT indebæ
rer operation af en indlejet, men 
dansk-registreret Boeing 727-
200 (OY-SEZ), der netop er 
blevet ombygget til fragtfly af 
FLS Aerospace i London-Stan
sted og laster ca. 25 tons. Fly
et afviger lidt fra Sterlings egne 
727, fx hardetJT8D-7 motorer 
med Fedex støjdæmpere og 
fuldvægten er lidt mindre. 

Flyet blev sat i drift den 4. 
marts på TNT's netværk, der 
udgår fra Kain hver nat til en 
række europæiske destinatio
ner. SEA har derfor udstatione
ret to besætninger i Kain, men 
der kommer givetvis flere, for 
det er i kontrakten med TNT 
aftale om levering af yderligere 
to fly, som skal indgå i netvær
ket fra slutningen af året. 

Sterling European Airlines, 
som blev oprettet på basis af 
det krakkede charterselskab 
Sterling Airways, flyver hoved
sagelig charterflyvning med 
Boeing 727-200. Det har 270 
medarbejdere og er nu 90% 
ejet af to norske holdingsel
skaber, som også ejer Fred 
Olsen Airtransport. 

International modestemning i Københavns Lufthavn, Kastrup 

Københavns Lufthavne A/S har i tilrettelæggelsen af 
forårskampagnen »Fashion on 5th Avenue« valgt at 
kombinere den internationale modeverden med en 
national stolthed, nemlig den verdenskendte de
signer Erik Mortensen. Shoppingcentret i lufthavnen 
er derfor rammen om fransk haute couture mode ved 
Erik Mortensen, såvel som om amerikanske mode
fænomener. 

Den amerikanske modekultur er illustreret ved 5th 
Avenue bannere, som giver associationer til modens 
mekka i New York, ligesom små modeller af Empire 
State Building er at se i butikkernes udstillingsvinduer. 

Erik Mortensen (til højre) foran sine kreationer i Kø
benhavns Lufthavn. Til venstre er det Alan Bork, chef 
for Centerafdelingen. 
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Paris Air Show: 15 - 22 June 1997 

Is reaching the people who count in the aeros
pace industry high on your agenda? Then make 
sure the 1997 Paris Air Show is on your agen
da today. The Number 1 international event in the 
aeronautics and space industry, the Paris Air Show 
isthe 
professional air !rade show par tutllence. In a 
single location and during 8 full days, you11 have 
access 
to the vital companies and decision makers that are 
making a difference in the industry. From new 
produet launches to the launch of tomorrow's high 
• • t ••. • •, I f 

AERONAUTICS 
S P A C E an unsurpassed showcase of industry developments 

that are crucial to your future. And it's the internatio
nal meeting point where thousands of individuals 
from around the world share a single interest · 
the business of aerospace. 
H you want to meet people who count 
in aerospace, you can count on the 1997 Paris 
Air Show to deliver. 

SIAE: 4 rue Galilee, 75116 Paris, France 
Tel. (33) (0)153 23 33 33-Fax (33) (0)147 20 00 86 
http:/ /www.salon-du-bourgelfr 

42 nd PARIS AIR SHOW LE BOURGET 
NUMBER 1 IN THE WORLD 
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Til Øst-Europa med OY-XMW 
En flyvning med motorsvæveplan Grab 109 

Mini-krimi af Eva Klemmensen 

Poprad 

Med bævende knæ og sved 
på panden satte jeg mig i juni 
1996 op i OY-XMW for at 
påbegynde vor hidtil "farlig
ste" flyvetur. Målet var Poprad 
i Tatrabjergene i Slovakiet. 
Hvorfor i alverden skulle vi til 
Poprad ? De, der var med på 
udflugt til Neubrandenburg, 
husker måske Regina og Mi
chael Beckmann. Dem har vi 
besøgt flere gange siden, 
sidste gang i maj i år. Da 
fortalte Michael om Poprad, 
som ligger inde iTatra-bjerge
ne, og hvor det er meget ligetil 
at flyve til. Han er fløjet hertil 
adskillige gange med MIG
jager. ,.Meget ligetil" er ikke 
det samme for MW som for en 
MIG, har vi erfaret! 

Første stop var Lubeck,og i 
behørig tid efter afsendelse af 
flyveplan lettede vi fra Herning 
med kursen sydpå. Der lå lidt 
varmedis, og der var ingen 
termik. I Billund blev vi beordret 
tværs over landingsbanen og 
skulle derefter melde os ind i 
Vandel. Så gik det bare sydo
ver, og snart kunne vi skifte 

transponder fra squawk 
kode 7000 til 0021. 

Straks vi havde passeret 
grænsen til Tyskland, fik vi at 
vide, at vi var identificeret. Jeg 
har altid syntes, det var dejligt 
at flyve kontrolleret. Snart fik 
vi at vide, at der var et mod
gående fly 3 mil foran os på 
kl. 2, men vi så det ikke. Vi fløj 
efter Lubeck VOR, og snart 
havde vi landingsbanen i sig
te. Det er simpelthen dejligt at 
vide, at nu skal vi snart lande! 

Flyvask 

Hver gang vi mellemlander, 
skal MW vaskes, men jeg har 
på fornemmelsen, at det kun 
er nødvendigt, når jeg er med. 
Ergo vaskede jeg flyet, mens 
NE (min mand) betalte lan
dingsafgift. Herefter fik vi lidt 
at spise og fortsatte så mod 
Schonhagen, lidt syd for Ber
lin. Tiden gik hurtigt. Hele tiden 
var jeg på udkig efter master 
og andre fly. Jeg forsøgte og
så at kontrollere, at floder, sø
er, jernbaner og byer lå korrekt 
i landskabet. 

Af og til blev jeg bedt om at 

flyve. Så bredte NEkort o. lign. 
ud og dækkede alle instru
menter i venstre side. Så kun
ne han beklage sig over, at jeg 
tabte højde, steg eller lå skævt 
i luften. I nærheden af Berlin 
blev vi adskillige gange kaldt 
på radioen med besked om at 
passe på trafikken, da vi var i 
nærheden af Tegel lufthavn. 
Snart havde vi landingsbanen 
Schonhagen i sigte. 

De, der var med på udflugt 
til Schonhagen,(Herning Mo
torflyveklub) huskersikkert den 
gamle skole, vi dengang bo
ede på. Restaurationen er to
talt renoveret, og toiletterne er 
bare flotte nu. De lange gange 
er der stadig, men nogle af 
værelserne er renoveret til 
moderne hotelværelser, pris 
DM 120,-. (tlf. 0049 33731 
8280) Landingsbanen er nu 
asfalteret, og landingsafgiften 
er DM 3,50. Der er en velas
sorteret Air-Shop på pladsen. 

Dresden 

Efter et par timers ophold fløj 
vi til Dresden. Ca. ½ time før 
Dresden faldt vor GPS'er ud, 

og NEfik travlt med at indstile 
sig på at skulle undvære den 
og flyve efter VOR. Efter nogle 
minutter var der dog forbindel
se igen, men fremover var vi 
endnu mere påpasselige med 
at have overensstemmelse 
mellem kort og natur. Det var 
hektisk over Dresden, fordi 
landingsbanen i Leipzig var 
blokeret på grund af uheld. En 
Mooney var landet på næse
hjulet. Vi landede i god behold 
og blev tørt på plads af en sort/ 
gul Follow me car. Bilens fører 
var meget ivrig efter at få os 
fjernet fra banen. Vi fik 5 minut
ter til at blive færdige, men blev 
alligevel kontaktet af 2 - 3 
andre sort/gule biler. 

Endelig fik de lov at trans
portere os de 30 meter til luft
havnsbygningen. 

Vi gik straks til informatio
nen for at få anvist et hotelvæ
relse. Efter utallige opringnin
ger til udsolgte hoteller lykke
des det at finde en pension i 
nærheden. Vi havde regnet 
med at skulle en tur i byen om 
aftenen, men vi gik kun 50 m 
til en restaurant. Da jeg kom i 
seng den aften, fløj jeg stadig. 
Sengen steg og sank og kur
vede hele natten. 

Et kongerige for et toilet 
Næste dag var det meget 
varmt i Dresden. I lufthavnen 
gik NE. til MET og derefter ud 
til flyet. Jeg kunne ikke komme 
derud alene, fordi mit flycer
tifikat kun gælder til koste
skaft. Omsider forbarmede en 
dame sig over mig og ville føl
ge mig over til flyet. To m fra 
trappen mødte vi NE. Han var 
på vej for at betale landings
afgift til denne dame. Så gik 
hun med ham tilbage og lod 

Vel ankommet til Poprad. 



alligevel mig vade over til MW 
alene. Jeg gik straks igang 
med at vaske flyet, skarpt 
overvåget fra de sort/gule 
biler. På grund af problemet 
med at komme over banen 
undlod jeg toiletbesøg før 
flyafgang .. Det fortrød jeg bit
tert senere. Snart efter starten 
fra Dresden fløj vi langs Elben 
forbi Elbsandsteingebirge. 
Her fik vi besked på at være 
opmærksomme på svævefly 
helt op til 8.000 fod. Nu var jeg 
utrolig glad for, at vi for nogle 
år siden var på ferie i Unter
wossen. Derlåjegpåendrøm
meseng, mens NE var på Al
penflugschule. Jeg bliver al
drig glad for at flyve i bjerge, 
men utrolig flot var det I Ved 
Decin drejede vi mere mod øst 
mod Ostrava i Tjekkiet. Vi fløj 
lidt i zig-zag for at undgå di
verse kontrolzoner og for at 
følge dalene. Vi fløj på sydsi
den af bjergkæden mellem 
Polen og Tjekkiet og landede 
i god behold i Ostrava. Her 
blev vi modtaget ved flyet af 
både toldere og betjente. Jeg 
var dog bedøvende ligeglad. 
Jeg skyndte mig ned fra flyet 
og løb væk. En betjent råbte 
efter mig, at jeg skulle den 
anden vej. Endelig så jeg en 
dør mrk. WC. Jeg styrtede 
hen ad en 100 km lang gang 
og fandt et toilet. Døren kunne 
ikke lukkes, cisternen var i styk
ker, og papiret var en gammel 
avis! Retfærdigvis må dog 
nævnes, at toiletforholdene i 
lufthavnen var helt i orden. 

MW i Karlory Vary. 

Agrar-baner 

Fra Ostrava fløj vi mod Poprad 
i Slovakiet. Landingsbanen i 
Ostrava ligger i 257 meters 
højde, og jeg stillede højde
måleren i højre side på O m. 
Igen fløj vi over et ufattelig 
smukt bjerglandskab. Vi fløj i 
ca. 3.500 fod, og de højeste 
bjerge var på ca. 3.000 fod. 
Der var god sigt over alle top
pe, men vi fulgte floder, dale 
og motorveje. Mange gange 
ønskede jeg, at jeg sad i en 
bil på motorvejen. Udelan
dingsmulighederne i bjergene 
var forbavsende mange. Der 
var lange marker, der var rigtig 
mange agrar-landingsbaner 
(ti! brug for sprøjtefly) og man
ge tidligere militærflyveplad
ser. Omsider fik vi kontakt med 
Poprad. Vi fik igen at vide, at 
vi skulle være opmærksomme 
på svævefly helt op til 8.000 
fod. På 30 km afstand fik vi lan
dingsbanen i sigte, og her 
måtte vi give Michael ret. Nu 
lå Høje Tatra på den ene side 
af os og Nedre Tatra på den 
anden side i op til 2.600 me
ters højde med sne på skrå
ningerne og ufattelig smukke. 
Dalen var meget bred, og flod 
og landevej var lette at følge. 
Flyvepladsen ligger i 700 m 
højde og er 3,5 km lang. Efter 
landingen fik vi anvist en mid
lertidig parkering. Politi, told
væsen og en tolk tog imod os. 
De ville se pas, næsten før vi 
forlod flysædet. Vi fik lov at 
finde bagagen frem og følge
med ind i ankomsthallen. Her 

Pilot og navigatør. 

blev al vor bagage gennem
lyst. Så blev NE spurgt, om 
han ville parkere i hangar eller 
ude. Han valgte hangar til US$ 
7 pr. døgn. 

Sproglære 

Mens han kørte MW i hangar, 
så alle svæveflyene og talte 
med piloterne, sad jeg i hallen 
med al vor bagage og talte 
med tolken. Hun var 20 år, talte 
engelsk og ville gerne til Lon
don og Paris. Hun forsøgte at 
lære mig at udtale ordene i 
min medbragte ordliste. Vi var 
dog enige om, at ordene und
skyld = ospravedlf'iujem sa 
og is = zmrzllna skulle jeg 
undgål Efter 2 - 3 timer kom 
NE tilbage. Svæveflyverne 
hernede har ilt med og speci
elle dragter på og kan komme 
helt op i 10.000 meters højde! 

Så fik vi fat på en taxi ti! at 
køre os til Tatranska Lomnica 
ca. 16 km nordpå i 850 m høj
de. Her tilbragte vi nogle dej-

lige feriedage, men det er en 
helt anden historie. 

Hjemad 

Efterhånden som vor hjemtur 
nærmede sig, brugte NE mere 
og mere tid på at studere flykort 
og kigge op i skyerne. En aften, 
da vejret var rigtig flot og ud
sigten for næste dag god iflg. 
TV, pakkede vi vore rygsække 
og gjorde klar ti! at påbegynde 
hjemturen en dag før beregnet. 
Vi tog en taxi til lufthavnen, og 
jeg sad igen i ankomst/af
gangshallen med vor bagage. 
Omsider kom NE og meddelte, 
at hjemturen var udsat et døgn. 
Vejret over bjergene var knap 
så godt, som han ønskede. Al 
vor overflødige bagage blev 
efterladt i lufthavnen, og vi tog 
til Poprad, hvor vi havde endnu 
en spændende feriedag. 

Næste morgen var vi i luft
havnen kl. 9. Til vor store over
raskelse stod OY-XMW på 
skærmen for afgående fly 
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med afgang kl. 1 0 til Brno. Da Godt vejr pr. fax 
jeg omsider skulle ud til flyet, MET gav oplysning om fortsat 
blev vor bagage og jeg kørt fint flyvevejr, og efter et par 
over til MW. Der var højst 5 me- timers ophold gik turen videre 
ter. Politi og toldere vinkede med kurs mod Karlovy Vary, 
farvel til os. Netop som vi skul- som også ligger i Tjekkiet, lidt 
le køre til startposition, kom vest for Prag. Bjergene her var 
der en lille regnbyge og netop ikke så høje, men landskabet 
det, gav os problemer. Vinger- var meget smukt. I Karlovy 
ne blev vasket ved ankom- Vary gjorde vi ophold for 
sten, men det støvede lidt i natten, og her følte vi, at vi 
hangaren, så de var ikke helt næsten var kommet tilVesten. 
rene mere. Banen ligger i 700 MET lovede at sende en vejr-
meters højde, og der var som udsigt pr. fax næste morgen. 
sagt lidt vand på vingerne. Efter morgenmaden modtog 

vi fax med positive oplysnin-

Lang bane 
ger om vejret, og igen tog vi 
en taxi til flyvepladsen. 

Selv om vor bagage var me- Vi sendte flyveplan til Erfurt 
get beskeden, havde vi dog i det tidligere Østtyskland. Vi 
en smule overvægt. Disse ting kom fint i luften, og vejret var 
tilsammen gav os problemer optimalt. Nu var det Erzgebir-
med at komme i luften. Hel- ge, vi skulle igennem, og igen 
digvis er banen 3,5 km lang, fløj vi over et utrolig smukt lan-
men det var ikke morsomt at dskab. Landingsbanen i Erfurt 
have brug for så lang en bane. er 2000 meter lang og var let at 
Straks vi var i luften, fik vi finde. Lufthavnsbygningen er 
besked på at blive på frekven- kun et år gammel og knap 
sen i mindst 5 min. og derefter færdigbygget. Her fungerede 
gå på Bratislava på 127 ,30 alt fint. Vi fik en let frokost og 
eller Brno på 123,30. 127,30 fortsatte uden flyveplan med 
svarede os, og vi fik tildelt et kurs mod L0beck. Der lå en 
transponder nr. Poprad ligger front over det nordlige Tysk-
som nævnt i 700 m højde, og land, men skyhøjden ville væ-
denne gang stillede jeg højre re mindst 1500 fod. Vi fløj som 
højdemåler på 700. Kortene sagt uden flyveplan og havde 
over Slovakiet og Tjekkiet Bottlangs kort over alle flyve-
angiver alt i meter. Vi kom godt pladser undervejs med. Vi blev 
ud igennem dalen og steg til i Østtyskland, til vi var nord for 
6.000 fod. Vejret var fint og Harzgebirge. Det var søndag, 
bjergene meget smukke. Efter og der var mange svævefly i 
en times flyvning blev vi kaldt luften. Vi blev først kontrolleret 
fra Bratislava, at nu var vi ved fra Berlin radar og senere fra 
den tjekkiske grænse.(Det Hamburg radar. Her er meget 
vidste vi dog godt), og nu landbrugsland og mange store 
skulle vi skifte til Brno. Efter skove. 
endnu en times flyvning hav-
de vi landingsbanen i sigte. 
Undervejs havde vi passeret 
forskellige landingsbaner og Kendt terræn 
bedt GPS fastholde deres po- Vi var en halv times flyvning 
sitioner, så vi i en nødsituation fra LObeck, da vi nåede tron-
kunne have fundettilbage. Da ten. Vi fløj i ca. 1500 fods højde 
vi var landet i Brno blev vi og havde rimelig sigt helt til 
modtaget af politiet, og det var L0beck. Det var dejligt at lan-
ikke vandpistoler, de gik med. de på en velkendt plads. Vi fik 
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lidt at spise og sendte så fly- Harvard veplan til Billund. 
Da vi startede igen, var vej- restaurering ret nordpå optimalt flyvevejr. 

Det var dejligt at flyve over et 
kendt, fladt terræn i så fint vejr. DanskVeteranflysamling (DV) 

Vi var kun ganske kort tid i har startet et projekt, som 

Billund, og kl. 20.35 landede omfatter restaurering af en 

vi i Skinderholm efter en me- Harvard Mk. 118, årgang 1943. 

get spændende tur til Poprad. DV er i besiddelse af to Har-

Jeg har allerede skrevet til vards og de bedste dele fra 

Michael, at det at flyve til disse vil blive brugt til opbyg-

Poprad i MW slet ikke er "ganz ningen af et fly. Det hele be-

einfach" ( helt ligetil ). • finder sig i en gammel vedli-
geholdt hangar (fra Før-ste 
Verdenskrig) i Avedøre syd for 

Piloten: København, og arbejdet med 
restaureringen er allerede 

N.E. Klemmensen godt i gang. De to kroppe er 

erhvervede S-certifikat i adskilt, motor og vinger de-

1969, da han var 37 år garn- monteret, alt cockpitudstyr 

mel. Skolingstiden blev afvik- fjernet o.s.v., og den nøgne 

let på svæveflyvecenter Arn- fuselage plus øvrige kom-

borg, med den navnkundige poneneter er klar til overhaul. 

"Janer" som instruktør. I 
1971 skiftede han klub til Projektet er stort og tids-

Herning Svæveflyveklub. krævende og den endelige 

11972 ønskede han at er- samling og færdiggørelse 

hverve A-certifikat og bestod forventes at tage to-tre år 

såvel teoriprøven som prø- endnu, således at flyet skulle 

ven til international radiote- kunne komme i luften i som-

lefonibevis. Men synsprøven meren 1999 - spændende -

hos øjenlægen klarede han hvem vil ikke gerne se og høre 

ikke og fik bevilget dispen- en dansk Harvard på vinger-

sation til fortsat at beholde S- ne igen? Den specielle lyd , 

certifikatet. den glemmer man aldrig. 

Her brast således drøm-
men om en Cessna 172, men Arbejdsgruppen mødes 

han købte resolut en ny Grab hver mandag i Avedøre og her 

109, som han siden har fløjet drøftes og udføres restaure-

Europa tynd i, og de seneste ringen. Dog har enkeltgrupper 

år har fru Eva med stor i Stauning og i Nordjylland fået 

glæde deltaget på mange tildelt særopgaver. 

længere flyveture. 
Af større flyveture kan Reservedele er på lager. 

nævnes : Fagernes i Norge Manglende dele kan forholds-

- Bornholm - Rugen - St. Jo- vis nemt skaffes. Men skulle 

han /Tyrol - Berlin - 2 x til Si- der være nogle, der liggerinde 

steron I Frankrig - Gurnsey med noget som helst som har 

I Jersey og Poprad i Øst- med Harvard at gøre, såsom 

Slovakiet. komponenter, tekniske bøger, 

Efter at have solgt sin manuals, checkliste o.lign., så 

tekstilvirksomhed, har han i vil det blive modtaget med tak. 

flere år virket som flyveplads-
assistent på EKHG (Her- Arne Moesgaard 

ning) . Tlf. 42 90 18 96 

FLY
finansiering 
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97 72 5711 

FLYV • APR. 97 



Val Eggers æresmedlem af Danske Flyvere 

På Foreningen Danske Flyve
res generalforsamling den 18. 
februar udnævntes direktør 
Val Eggers (t.v.) til æresmed
lem. I sin motivation sagde for
manden, forsvarschef, gene
ral Christian Hvidt: 

Allerede på officersskolen 
viste Val Eggers, at han havde 
særlige kvalifikationer, idet 
han blev tildelt Hans Majestæt 
Kongens Ærestegn. Den vide
re karriere i Flyvevåbnet be
gyndte som chef for den nyop
rettede rekognosceringsen
hed, der allerede fra starten 
vandt stor respekt for sit virke 
både her og i udlandet. Sene
re chef for ESK 730 med F-
100, operationsofficer på FSN 
Aalborg og stationschef på 
FSN Skrydstrup. På alle chef
poster vandt Eggers respekt 
for sit engagement og sine le
derevner. Han sluttede i FLV 
som chef for Personelstaben i 
FKO med rang af oberst. 

I 1977 fik han efter ansøg
ning jobbet som direktør i Luft-

fartsdirektoratet, som det hed 
dengang. Nu Statens Luft
fartsvæsen. I de 20 år, der nu 
er gået, er SLV blevet totalt 
forandret. Fra en lidt gammel
dags, ikke særlig velfungeren
de kontrol- og forvaltningsin
stans til en moderne, resultat
orienteret statsvirksomhed 
med større vægt på service -
i tillæg til kontrolfunktionen. 

Alle inden for dansk luftfart, 
fra de store selskaber til dra
ge- og ballonflyvere, er enige 
om, at denne ændring i sin hel-
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hed kan tilskrives Val Eggers' 
ledelse og visionære indsats. 

Val Eggers har ikke kun 
påvirket dansk luftfart men 
også sat sine tydelige finger
aftryk på den internationale 
luftfart gennem en årelang ind
sats i ICAO, Eurocontrol og EU. 
I mange år som formand for 
ECAC (European Civil Aviation 
Conference) og JAA (Joint 
Aviation Authority) , ideskaber 
og igangsætter af flere udvik
lingsprojekter -og igen -overalt 
beundretfor sin utrolige energi 

og kreative visioner. Respek
teret for sine samarbejdsevner 
og sin - til tider temperament
fyldte - formulering. Tingene bli
ver sagt lige ud - uden omsvøb. 

Gennem hele sit virke - i FLV 
såvel som i SLV - har Val Eg
gers arbejdet ud fra en dybfølt 
interesse for flyvningen, og her 
ikke mindst flyvesikkerheden. 
Denne kærlighed til flyvningen 
har medført, at han for år 
tilbage tog et A+l-certifikat -
som stadig vedligeholdes. 

Val Eggers har modtaget 
mange hædersbevisninger, 
men ved denne lejlighed skal 
blot nævnes, at han i 1989 
modtog Flyvejournalisternes 
Luftfartspokal. 

Den flyver, som en enstem
mig bestyrelse hermed indstil
ler til udnævnelse til æres
medlem, har i usædvanlig høj 
grad medvirket til at højne 
standarden i dansk flyvning 
og vundet respekt for sit ar
bejde både nationalt og inter
nationalt. • 

Air Alpha er Piper's distributør/Service Center 
i henholdsvis Danmark, Island, Grønland og på Færøerne. 

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

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

1997 Mallbu Mlrage 
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Vi glæder os til at høre fra dig! 
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Plper Saratoga li HP 

Piper Garanti: 

Så er den her! 
1997 modellen 

Ring og aftal tid for en demo-tur i 
en fabriksny Piper Archer III 

Den er netop kommet til Danmark 
- direkte fra Piper fabrikken i USA. 

De-luxe King IFR avionics 

King KLN 89B GPS 
med international data base 

S-T ec 55 Autopilot 
med højdehold og coupled approach 

Eksklusivt læder interiør 

Den flyves så let, at det er svært at se, 
hvor forretningsrejsen ender og 

fornøjelsesrejsen begynder. 

Alle nye P1per fly b,iver leve, et med en udvidet to ars "Spinner to Tail" garanti, som gives ;if henholdsvis PIPER, 
Texcrnn Lycom,ng, Teledyne Contmental, Hartzell P, opellcr og Bend1x/K111g 

Dit lokale Piper Service Center vil kunne /ose ethvert problem, som matte opsta. So enkelt og so fuldstændigt er det. 
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I det smukke landskab nord 
for London ligger Old Warden 
Aerodrome. En rigtig hyggelig 
flyveplads med to tætklippe
de græsbaner. I hallerne og 
hangarerne finder du biler og 
fly, så sjældne, at de ikke kan 
ses ret mange andre steder i 
verden - om overhovedet no
gen. Og det hele er driftklart. 

Alt dette findes skyldes en 
ung mand, der døde i en alt 
for tidlig alder: Richard Or
mende Shuttleworth. 

Dampmaskiner og fly 

Men navnet Shuttleworth hav
de oprindeligt intet at gøre 
hverken med biler eller fly. 
Firmaet Clayton & Shuttle
worth blev stiftet i Lincoln i 

Tekst og foto: Knud Larsen 

1842 med det formål at frem
stille vandrør af jern. Få år se
nere begyndte man at lave 
mobile dampdrevne vejtrom
ler, traktorer og tærskeværker, 
der blev solgt i tusindvis, ikke 
kun i England, men også i Eu
ropa, hvor man havde fabrik
ker iWien og Budapest. Til jern
banerne blev der solgt damp
lokomotiver og meget andet 
udstyr. 

Men så kom Første Ver
denskrig og produktionen blev 
midlertidigt omlagt til flyfrem
stilling. Først og fremmest Sop
with TripIane og Sopwith Ca
mel, hvorderi 1917- 1919blev 
bygget mere end 500 Camels. 
En Shuttleworth-bygget Sop
with Camel, B7270, nedskød 
med kaptajn R. Brown ved 

pinden den berømte Røde Ba
ron, Manfred von Richthofen, 
den 21. april 1918. Firmaet 
byggede også 46 af de store 
Handley Page 0/400 bombefly 
og havde påbegyndt 150 
Vickers Vimy, men ved krigens 
afslutning blev ordren annu
lleret, - kun en nåede at blive 
leveret. 

Biler og fly 

Familien Shuttleworth havde i 
1870 købt et gods nær Old 
Warden med et jordtilliggende 
på 2400 hektar, hvor Richard, 
født i 1909, havde plads til at 
boltre sig . Familien havde 
flere biler og Richard blev en 
dygtig racer- og rallykører, der 
faktisk begyndte sin samling 

ved købet af en 1900 Panhard 
Levassor for 25 shillings. Bilen 
var da 28 år gammel, men 
deltog alligevel i London -
Brighton rallyet med Richard 
ved rattet. Bilen findes stadig 
i samlingen og er nærmest i 
fabriksny stand trods sine 
snart 1 00 år. 

Richard kørte også racer
løb, bl.a. på den berømte ba
ne i Brooklands sydvest for 
London og deltog også i man
ge racerløb i udlandet. 

I Brooklands, der udover at 
være racerbane også var 
flyveplads, blev fløjet med alle 
typer fly. Her købte Richard sin 
første maskine, en de Havil
land DH 60 X Moth G-EBWD, 
gik solo den 14. februar 1932 
og var derefter helt solgt til 
flyvning. Det første veteranfly, 
som han købte i 1935, var en 
Bleriot type XI årgang 1909. 
Han fløj det til opvisninger i 
1937-1939, og det er stadig 
luftdygtigt med den originale 
24 hk Anzani 3 cyl. motor. 

Old Warden Aerodrome 

Da Richard begyndte at flyve, 
var den nuværende flyve
plads ikke anlagt. Han benyt
tede derfor en mark i nærhe
den, men påbegyndte straks 
anlæggelsen, der bl.a. bestod 
i at fjerne en del træer. Hans 
mor, der ikke var interesseret 
i flyvning, prøvede at snakke 
ham fra det. Richard overtalte 

1934 Hawker Hind med bom
ber ophængt under vingerne. 
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hende til at rejse på ferie i ud
landet, og mens hun var bort
rejst ryddede han arealet, så 
det kunne bruges til flyve
plads. Hun tilgav ham senere. 

Richard dannede sig eget 
flyveselskab, Warden Aviation 
Company, der havde tre De
souttere og en de Havilland 
Dragon. 

Han beskæftigede sig med 
salg af fly samtidig med at 
samlingen af biler og fly på 
Old Warden voksede. Men 
alle aktiviteter standsede brat 
ved krigsudbruddet i 1939. 

Richard blev optaget i Ro
yal Air Force og var under ud
dannelse, da han omkom ved 
en ulykke under en natflyv
ningsøvelse i et Fairey Battle let 
bombefly. Han blev kun 31 år. 

Old Warden blev under 
krigen benyttet til eftersyn og 
vedligehold af lette RAF fly, så 
som Percival Proctor, North 
American Harvard etc. Ar
bejdet blev udført af civile 
firmaer. 

Grundlaget 

I april 1944 stiftede fru Dorothy 
Shuttleworth en fond, Richard 
Ormende Shuttleworth Re
membrance Trust til minde om 
sin søn. Fondens formål skulle 
bl.a. opnås ved vedligeholde 
og udbygge Shuttleworth Col
lection. 

I50-erne og første halvdel 
af 60-erne var der ingen flyve
opvisninger og først i 1966 
blev samlingen åbnet for 
publikum og Åbent-hus dage 
afholdtes. I70-erne byggedes 
to nye hangarer og værkste
der, i 1980 endnu en udstil
lingshangar og i 1982 en ud
stillingshangar, der kun inde
holder fly fra de Havilland fa
brikken. 

Efterhånden som samlin
gen fik flere og flere genstan
de, der skulle restaureres og 
udstilles, steg behovet for flere 
medarbejdere, flere penge og 
flere bygninger. Donationer fra 
flyindustrien er stort set op
hørt, og samlingen har nu kun 
entreindtægter fra arrange
menterne og fra salget i bog
og souvenirbutikken. Til om
fattende restaurerings-projek
ter søges sponsorstøtte og en 
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1928 de Havilland OH 60 X Moth. Richard Shuttleworth s første fly købt i 1932. 

Sopwith Pup årgang 1916. 

1910 Bristol Boxkite. 

aktiv støtteforening er også 
med til at samle penge ind, så 
samlingen kan videreføres. 

Stemningsfyldt 

Samlingen er åben for publi
kum hver dag. Kun omkring jul 
og nytår er der lukket. Alle ud
stillinger er åbne og de arbej
dende værksteder, hvor du 
måske kan overvære et motor
eftersyn, er tilgængelige. I lø
bet af året afholdes mange ar
rangementer fx. med drage
flyvning, bil-rallyer mm., men 
selvfølgelig også en masse 
flyvning med samlingens 
egne fly. 

Særlig kendt er flyvedage
ne den første søndag i hver 
sommermåned, hvor alle luft
dygtige fly, og det er stort set 
alle, kommer i luften fra den 
pragtfulde græsbane. Enkelte 
fly, fx. Bristol Boxkite fra 191 O, 
kræver meget svag eller ingen 
vind, før den bliver sendt i luf
ten. 

Det er fantastisk at se de 
gamle fly i luften. Fly du aldrig 



• .> -:·" 

14 

The Shuttleworth Collection fly 

1909 Bleriot type XI 
191 0 Deperdussin 
1910 Bristol Boxkite (replika) 
191 O Avra TripIane IV 
1912 Blackburn 
1915 Avra 504 K 
1916 Sopwith Pup 
1916 Sopwith TripIane (replika) 
1917 Bristol F.2b 
1917 Royal Aircraft Factory S.E. 5a 
1917 Lutt-Verkehrs-Gesellschaft LVG C VI 
1917 Sopwith Camel 
1919 Sopwith Dave 
1921 English Electric Wren 
1923 de Havilland OH 53 Humming Bird 
1924 de Havilland OH 51 
1928 de Havilland OH 60 X Moth (R.S.'s første fly) 
1928 de Havilland OH 60 G Moth 
1928 Hawker Tomtit 
1929 Parnall Elf 
1929 Southern Martlet 
1930 de Havilland OH 80 A Puss Moth 
1930 Granger Archaeopteryx 
1931 Desoutter1 
1931 de Havilland OH 82 Tiger Moth 
1931 Avra Tutor 
1932 Arrow Active Mk li 
1933 Flying Flea 
1933 Cierva C.30NAvro Rota 
1934 de Havilland OH 87b Hornet Moth 
1934 de Havilland OH 88 Comet 
1934 Hawker Hind 
1935 B.A Swallow 2 
1935 Percival 0.3 Gull-Six 
1935 Gloster Gladiator 
1937 Miles M.14 A Magister 
1941 Hawker Sea Hurricane 1 b 
1941 Supermarine Spitfire Ve 
1946 de Havilland Canada DHC-1 Chipmunk 

1930 Granger Archaeopteryx. Jo, den kan flyve. Eneste ek
semplar, der blev bygget. 

ser i Danmark, fly du måske 
kun har læst om, eller fly du 
ikke anede eksisterede. En 
stor oplevelse. 

Der er udover flyene selv
følgelig en lang række flymo
torer, propeller, instrumenter, 
flyvedragter osv. 

The Shuttleworth Collec
tion omfatter udover Richard 

Shuttleworths første bil, Pan
hard Levassor fra 1900, om
kring 20 biler fra perioden 
1898 til 1937. Udstillingen in
deholder også cykler fra 1819 
til 1962, hestetrukne køretøjer, 
brandsprøjter fra 1790 og 
1844 og adskillige motorcyk
ler fra perioden 1900 til 1950. 

• 

1924 de Havilland DH 51 (Miss Kenya). Flyet var det første 
registrerede fly i Kenya og fløj der i over 40 år. 



Faktabox: 
The Shuttleworth Collec
tion 
OldWarden Aerodrome, 
Nr. Biggleswade 
Bedfordshire SG18 9EP 

telefon: 01767 627288 
fax: 01767 627745 

Med bil: 
Old Warden ligger 2 miles 
vest for Biggleswade på 
hovedvej A 1 ca 30 miles 
nord for junction 23 på 
M25-motorvejen. 

Med tog: 
Tog fra Londons Kings Cross station standser i Biggleswade. 

Med eget fly: 
PPR er nødvendigt hele året. På flyvedage kan der ringes på 01767 627563 eller 
kald Old Warden Radio på 123,05 MHz. Posn. 5205N 0019W. 

Overnatningsmuligheder i Biggleswade 

Åbent: Hele året, undtagen 1 O dage omkring jul/nytår. 

Åbningstider: 10 - 15, dog 1. april - 28. oktober: 1 O - 16. 

Entre: f'. 5, på flyvedage den 1. søndag i måneden: f'. 6. For pensionister, børn og 
grupper findes særlige priser. 

Luft-Verkehrs-Gesel/schaft LVG C 
VI fra 1917 med plads til en pilot 
og en observatør/skytte med et 
Parabellummaskingevær. 

1932 Arrow Active Mk li. Der blev 
kun bygget to og dette er det eneste 
overlevende. 



Flybyggergruppen Østjylland 

Det er den aa. februar 1997 - der er forår i luften, og en fiok flyveenthu
siaster har inviteret venner og bekendte til en lille reception. Anlednin
gen er offentliggørelsen af Flybyggegruppen Østjyllands byggeprojekt, 
hvor 10 personer er gået sammen om at bygge et fly af typenEuropa. Det 
eren storflybyggegruppe-faktiskden største indtildato, så der hersker 
nogen spænding omkring det fremtidige samarbejde. 

Af Torben Taustrup 

Startskuddet 

Værkstedet befinder sig i en 
højtbeliggende bondegård 
nordvest for Hadsten. Fra 
gården er der en flot udsigt ud 
over det lavereliggende land
skab. 

Gruppens talsmand og 
koordinator Jens Ole Willum
sen kunne i sin velkomsttale 
til de forsamlede berette, at 
forløbet omkring projektet 
havde formet sig således: 

I slutningen af 1994 blev 
der på en generalforsamling i 
Århus Flyveklub vedtaget et 
forslag om, at undersøge mu
ligheden for at samle mindst 
10 personer med interesse for 
flyvning og en drøm om selv 
at bygge fly. I slutningen af 
1995 stod det endelig klart, at 
det var muligt. 1 O gæve øst
og kranjyder gav hinanden 
håndslag på, at de ville gå 
sammen om at bygge et fly. 

Den efterfølgende tid blev 
brugt på at finde et egnet fly-
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byggesæt, og at undersøge 
bestemmelser og regler og at 
få et sæt byggevilkår nedfæl
det på papir. 

I juni 1996 besøgte tre fra 
gruppen fabrikken i England, 
og august samme år indgik 
man en bygge- og andelskon
trakt med Århus Flyveklub, og 
der kom penge i kassen. Flyet 
blev bestilt i august - det an
kom i oktober, og henhold til 
planlægningskalenderen lød 
startskuddet for selve bygnin
gen af flyet d. 15. marts i år. 

Man regner med, at flyet 
kommer til at koste mellem 
250- og 300.000 kr. I det tal er 
medregnet alle udgifter, som 
bl.a. indbefatter leje af lokale 
på gården i Hadsten. 

I en af gårdens bygninger 
har gruppen indrettet sig med 
et ca. 70 kvadratmeter stort 
lokale der kan opvarmes. 
Byggesættets forskellige dele 
er fordelt på hylder i pæn og 
overskuelig orden, og langs 

en af væggene står den pre
fabrikerede glasfiberkrop og 
ser interessant ud. Den første 
tanke man får er, at det her blot 
er en forstørret udgave af et 
af de mange flybyggesæt 
som man kan se i hobbyfor
retninger - to halvdele i et 
plastmateriale der limes sam
men, pudses af og males. 

Flyet Europa består pri
mært af glasfiber, og sam
menligner man med konven
tionelle fly kan det undre, at 
der stadig findes fabrikker der 
fremstiller privatfly af metal. 

Flyet, der produceres i 
Kirkbymoorside, North York
shire i det nordlige England, 
er særdeles ydedygtigt og så 
det er samtidig billigt at flyve. 
Der findes i øjeblikket omkring 
350 eksemplarer af typen i 
verden, og der er for tiden 7 
andre under bygning i Dan
mark. OY-RAF som den alle
rede er døbt har fået tildelt 
nummeret 313 - samme num-

Europa er et smukt fly, hvor der 
er tænkt meget på aerodyna
mikken. Flyet har kun eet 
hovedhjul, der under flyvning 
kan trækkes op i en hjulbrønd, 
der samtidig fungerer som 
armstøtte inde i kabinen. På 
undersiden af vingen er an
bragt små støttehjul der også 
eropklappelige for at mindske 
luftmodstanden. 

mer som en vis kendt ands bil, 
så det er nemt at huske. 

j Brændstofbesparende 

~ Willumsen fortalte, at man 
1 havde haft besøg af et par 

repræsentanter fra fabrikken 
i England. De havde i en 
Europa fløjet turen til Stauning 
i eet stræk over havet - flyve
tid, ca. 3 1 /2 time, og så havde 
de kun brugt 51 liter brænd
stof! - Willumsen måtte erken
de, at den rute ikke er realis
tisk, hvis man flyver Cessna 
172, næh, der må man først 
ned over Holland, krydse et 
sted omkring Kanalen, og 
derefter flyve nordpå. Selv
sagt en tur der kræver mellem
landinger og en hel del mere 
brændstof. 

Hvornår flyver det? 

Ifølge fabrikkens opgivelser, 
skulle det være muligt, at byg
ge flyet på ca. 600 timer, men 
det finder flybyggegruppen 
ikke realistisk, og har derfor 
valgt, at gange med en faktor 
3, dvs .. 1800 timer - som en fra 
gruppen spøgefuldt bemær
kede: .,Man skal bare gange 
med Pi (3,14), så passer det". 
Når man blot holder sig til 
bygge tidsangivelserne og 
ikke målene på tegningerne er 
det nok helt i orden at gange 
med Pi. 

Der går med andre ord om
kring et par år inden en for
ventningsfuld pilot med sved 
på panden og rystende hæn
der kan sætte sig til pinden og 
trykke på starteren, der får 
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den firecylindrede Rotaxmo
tor på 80 heste til at spinne -
den omtalte motor er dog 
endnu ikke hjemkøbt. Den fås 
i øvrigt også med turbo, og 
yder så 100 heste. 

Som nævnt er flyets krop 
fremstillet af glasfiber. Det 
samme materiale anvendes 
også i forbindelse med byg- f 

·E 
ning af vinger og div. rorflader. u. 

Et skummateriale danner 1.....,....,"----' 
grundformen, hvorpå der på
føres et forholdsvis tyndt lag 
glasfiber. En prøve på denne 
støbeteknik kunne beses på 
stedet - den var overordentlig 

Eksempel på cockpitlayout. Forhøjningen i midten rummer det optrækkelige hovedhjul. 

solid. 
Da meget af byggearbej

det netop vil koncentrere sig 
om støbning med glasfiber, 
eller Epoxy som nogen også 
vælger at kalde det, har hele 
gruppen været på et kursus i 
brugen af denne teknik. 

Bjarne Jensen der er ud
dannet civilingeniør og grup
pens tekniske projektlederfor
tæller, at flyet hører til experi
mental-gruppen, hvilket bl.a. 
betyder, at det ikke må anven
des kommercielt og endvide
re ikke må overflyve tætbe
byggede områder, men man 
er velkommen til at loope i den 
hvis man har lyst, for det er 
den godkendt til. 

Flybyggegruppen Østjylland: 

Ligesom så mange andre 
har Bjarne Jensen også en 
drøm om engang at bygge sit 
eget fly - han havde dog 
regnet med først at begynde, 
når han engang gik på pen
sion. De planer har han måttet 
revidere, da han fik mulighe
den for at være med. 

FIiosofien bag 

Flykonstruktøren lan Shaw er 
far til Europa. Han nævner i sin 
introduktion polariseringen 
mellem de klassiske 1930'rfly 
og de moderne og hurtige 
high tech "glasfly" - der findes 
ikke meget herimellem. 

Shaws ønske var, at sam
mensmelte flyveegenskaber
ne fra de klassiske 1930'r fly 

med den moderne "glastek
nik" - og oven i det skulle der 
mere fart på. 

Derudover er grundkon
ceptet for Europa enkelt: 
O Et design der muliggør 

flyvning til en overkomme
lig pris. 

0 Et fly, der kan hjemmebyg
ges og opbevares i en al
mindelig garage, og som 
nemt kan transporteres til 
den nærmeste lufthavn el
ler mark. 

0 Kan flyve på benzin der 
kan købes på en alminde
lig benzintank. 

0 Som i løbet af fem minut
ter kan rigges til flyvning 

O Som komfortabelt kan bæ
re to store personer med 

Stående fra venstre: Jens Ole Willumsen, MichaelWillumsen, Christen Kristensen, Poul Jacobsen, 
Per Jakobsen, Erik Østerby, John Sørensen og Bjarne Jensen. Siddende fra venstre: David Søsted 
og Karsten Hansen. Den sidste mand i gruppen kunne ikke være tilstede. 

bagage 500 nautiske mil, 
og med en fart af 120 
knob. 

Det er til fulde lykkedes, og 
ved et hurtigt blik på flyets tek
niske specifikationer forstår 
man godt, at der allerede fin
des så mange af typen i ver
den. 

"Flyv" kikker med 

Flyv tø lger byggeriet efterhån
den som det skrider frem, og 
vil med mellemrum bringe 
rapportager, når der er sket 
markante fremskridt. • 

Tekniske Data: 

Antal sæder ............ .. ......... 2 
Spændvidde................. 7.92 m 
Vingeareal.................. 8.82 m2 
Haleplan....................... 2.44 m 
Højde ........................... 1.59 m 
Sideforhold....................... 6.58 
Kabinebredde . ....... ...... 1.12 m 
Benzintank .... .. .. ..... ......... 80 I 
Tornvægt ..................... 309 kg 
Max startvægt........ ..... 591 kg 
Nyttelast .... .. .. .............. 282 kg 
Bagagerum .................... 425 I 
Motor ............. Rotax 912/80 Hk 

Præstationer: 
Startløb max vægt ......... 182 m 
Landingsløb ................... 182 m 
Stigeevne .................... 4 m/sec 
Landingsfart ................. 77 km/I 
Rejsehastighed ... 225-249 km/I 
Rækkevidde ............... 1000 km 
Max. vandret 
hastighed ................... 268 km/I 
Max. hastighed .......... 296 km/I 
Brændstofforbrug ....... 16-20 1/h 
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En lærerig nødlanding 
Af Klods-Hans 

Som halvgammel A-pilot har 
jeg haft det held at have 
oplevet en del episoder, som 
jeg ofte tænker tilbage på. 

Hver og en har for mig 
bekræftet vigtigheden af at 
have hørt efter .i timen", for 
under skolingen tilbage i be
gyndelsen af 70-erne blev jeg 
ofte mindet om: Det er lige nu 
du skal passe på, for det er her 
man kan "knække halsen". 

Men med en inspirerende 
instruktør, der havde fået be
sked på, at jeg ikke ville slip
pes igennem til prøve, før jeg 
var moden til det, blev det til 
mange hyggelige og lærerige 
flyvetimer inden prøven. 

Dengang kostede det i 
øvrigt 135,- kr i timen med in
struktør og brændstof, så det 
var tider. 

Men jeg har faktisk prøvet 
adskillige ture, der kunne være 
endt på en meget ubehagelig 
måde, hvis jeg ikke havde lært 
at stole på mig selv, når det 
gælder. 

I det følgende skal berettes 
om en tur, der endte med en 
nødlanding under fuld kontrol 
og med indsats af en mæng
de meget kompetente og snar
rådige hjælpere. 

Jeg skulle hjælpe en god 
ven med at snuppe nogle bil
leder af nogle gigantiske stål
konstruktioner ved Limfjor
den, der skulle blive til oliebo
replatforme på Nordsøen. De 
blev svejset sammen på den 
sydlige bred af Limfjorden og 
dannede fra luften nogle flotte 
motiver, mens de fra jorden 
var helt uoverskuelige. 

heriblandt den gamle Randers 
flyveplads. 

Det viste sig at være prak
tisk at vide, for da vi var 
a'beam denne plads, stand
sede motoren pludseligt uden 
forvarsel. 

Hurtigt og uden panik fore
toges nødcheck - uden suc
ces. 

Næste fase var at rette næ
sen mod nærmeste brugbare 
flyveplads, nemlig Hadsund. 
Den har også græs, og den 
var ikke lukket.men den var 
dog ikke bemandet på dette 
tidspunkt. 

Der var stadig masser af 
højde og god tid, så der var 
ingen panik. 

Efter passage af Tirstrup 
havde jeg rutinemæssigt skif
tet den ene radio til Aalborg 
TWR, som havde samme fre
kvens som Skovlunde, nemlig 
118,3 mhz. Den brugte jeg 
med teksten Pan Pan Pan og 
alt det, der ellers skal siges, 
men det var nok en fejl af mig 
- Mayday havde været mere 
passende. 

Jeg forklarede at vi var på 
vej mod Hadsund med stop
pet motor og tre mand om
bord. 

Imens gjorde motoren en 
gang i mellem halvhjertede 
forsøg på at komme til live, 
men det lykkedes ikke, men 
det har sikkert betydet, at gli
dedistancen er blevet forlæn
get nok til en ret pæn anflyv
ning af Hadsund. 

Ikke lang tid efter mit 
Pan-signal kom en ny 
stemme ind på 118,3 
mhz. Han meddelte at 

end at pladre med et lille fly 
langt derfra. 

Efterhånden kom pladsen 
så tæt på, at jeg skønnede, at 
der kunne blive en pæn land
ing, hvis motoren ikke be
gyndte at hjælpe til lige plud
seligt - for så ville det blive til 
en overskydning. 

Jeg lukkede derfor for gas
sen og lavede en fin landing 
med fulde flaps. 

Vi rømmede flyet og skulle 
nu finde ud af hvordan sagen 
med det smarte frekvensskift 
var foregået. 

Vi kom hen til lufthavnsbyg
ningen og kunne høre en te
lefon ringe derinde. Vor ven, 
som jeg i luften havde talt 
med, var himself "lufthavns
personalet". 

Han forklarede, at Alarm
centralen i Karup havde alar
meret ham og bedt ham kalde 
mig op. 

Det skete på følgende må
de: 

Han havde sin bolig et lille 
stykke fra flyvepladsen og hav
de, da alarmen lød, spurtet på 
cykel hen til 

pladsen, 

1
~ 
~C) 

han repræsenterede /-

tændt en radio i et fly, der stod 
der og fået kontakt med mig. 

Den telefon, der ringede, 
var fra alarmcentralen, der 
kunne se, at vi var forsvundet 
på radaren og ville høre, om 
vi behøvede hjælp. 

Det gjorde vi ikke. 
Alle symptomer tydede på 

karburatoris, for motoren star
tede igen straks efter landin
gen. 

Fotografen, jeg havde med, 
syntes at det ville være rart at 
have et billede af mig, når jeg 
om lidt faldt ned under den 
efterfølgende prøveflyvning, 
så han stillede sig for enden 
af banen - det blev til en pæn 
stribe udramatiske billeder. 

De ting, jeg lærte, har efter
følgende været med til at styr
ke min selvtillid, for taber pilo
ten den, så kan han knække 
halsen -og ikke alene sin egen! 

Medvirkende til en god 
landing har bestemt været, at 
mine passagerer var helt roli
ge og ikke kom med gode for
slag, ej hellerskældte ud. Der
ved kunne jeg koncentrere 
mig om det væsentlige. • 

------ -----

Det var en vinterdag med 
let frost og vindstille. Vi var tre 
mand i flyet, en Cessna 172 
med Rolls-Royce motor. 

Hadsund og gerne ville 
1 

holde kontakt med mig, ../"~~"l'~'-P"" 
men på en anden tre-~ r ~~,~~ Turen opover fra Skovlun

de foregik i ca. tre kilometers 
højde, og det var bare skønt. 

Fra briefingen vidste jeg, at 
flere små pladser var lukket 
grundet blød bane efter tøvejr, 
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kvens, som han gav mig. ~~~=-

Det forstod jeg ikke /J 
straks, men kunne godt se, at 
detvarrartatfåAalborgTower ~ 
frekvensen fri til mere nyttigt _ ~ ) 

~ 
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rorsvarel har 
mange inleressanle 

slillinger ... 

rå en brochure og find den uddannelse 
og del job, der passer dig bedsl. 

Som en af landets største arbejdspladser med 
ca. 36.000 ansatte kan forsvaret stort set imøde
komme ethvert uddannelsesønske. 
Alle uddannelserne er med løn, og du kan vælge 
fra en bred vifte af faguddannelser, nogle af 
Danmarks bedste lederuddannelser, special

Med til jobbet hører, at du samtidig bliver 
soldat, fordi uddannelserne starter med en 
militær grunduddannelse. 
Ring efter brochure på 44 68 21 22 eller 
fax 44 66 02 97. 

uddannelser, administrative uddannelser osv. • Du kan også kontakte os på vores 
Uddannelserne er godkendte - og særdeles • e-mail adresse EO.FVR@INTERNEf.DK 
værdsat - i det civile arbejdsliv; eller hente oplysninger på Internettet 

FYR 
FORSVARETS VÆRNEPLIGT & REKRUTTERING 

Ryvestation Værlese, Postboks 145, 3500 Værlese 
http://www.FORSVARET.FVR.dk 



Hvismanldetrorpådette, kan lem de principper vi bruger ved 
man- forvisae sig om sanclhe- udtagelse af piloter til in-
den i dette udsagn ved at del- ternationale konkurrencer og 
tage i enten Danmarksmester- de principper disse piloter bli-
skabet eller Arnborg Åben • ver belønnet/afstraffet efter 
Jeg har egentlig tit undret mig ved EM og VM . 
over hvor mange der er i stand Forskelle den gamle og 

til at undv _å -~;r~l'i~g~e:::;:~ e~; e"Pt>mtformel er bl.a. at 
"kick:..sorn..en~. ®"' en udelanding bliver straffet lidt 
ce kan være. Men kan jo mildere, og langsom flyvning 
være andre metoder til at op- bliver straffet lidt hårdere i den 
nå et sådant klimaks. nye formel ~nd r ælde var 

Ændrede regler 

Der sker en del nyt på områ
det i 1997. Jeg vil her referere 
kort fra seks møder i konkur
renceudvalget og orientere 
bredt om de vigtigste ting på 
området. 

DM-reglerne er blevet gået 
igennem, og en del ændringer 
og omformuleringer er blevet 
indført i Unionshåndbogen gr. 
730 og 740. Regelsættet bli
ver udsendt til de deltagende 
piloter før DM , så vi kan være 
sikre på at alle er klar over, 
hvad der egentlig står. 

Det er nogle år siden vi gik 
væk fra denne praksis, og det 
er jo også en grusom masse 
papir, der skal afsted med po· 
sten, men vi menerdeterme
get vigtigt, at der ikke er uklar
hed omkring disse ting. Reg
lerne er dog i det væsentlige 
uændret bortset fra en tilføjel
se om "det blå billede", der er 
obligatorisk for alle kameraer 
bortset fra fototimere. 

IGC-formel 

I 1997 går vi over til at bruge 
den internationale IGC-formel 
med en ganske lille tilføjelse til 
beregningen af points både 
ved DM og AÅ konkurrencer
ne. 

Baggrunden for denne æn
dring er et ønske fra konkur
renceudvalgets side om størst 
mulig overensstemmelse mel-
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med de et som 

Optimale flyveruter 

Vi forsøgte ved sidste års DM 
at lade piloterne hjælpe til med 
opgaveudskrivningen. Forsø
get faldt meget heldigt ud og 
ordningen er kommet for at bli
ve. 

Det er navnlig en god hjælp 
til nye konkurrenceledere, der 
får en god hjælp med en ofte 
drilagtig opgave, så vores fly
veruter bliver placeret optimalt 
efter vejrets muligheder. 

Skulle det så endelig ske at 
en opgave bliver lagt lidt skævt 
i forhold til vejret, er det en 
lettere situation for ledelsen at 
de "store" piloter selv har væ
ret med i processen. Det gør 
fadæserne lettere at sluge, for 
selvfølgelig undgår vi ikke 
fejlskud, men der er forskel på 
om disse fejlskud medfører 
brok og vrøvl i briefingrummet 
eller lidt øregas i kantinen. 

Slæbefly 

Problemet med at skaffe kraf
tige slæbefly til konkurrencen 
er blevet løst ved bl.a. at hente 
fly i Tyskland. Vi vil ikke bruge 
de almindelige Cessna 172 
med 150-160 hk- motorer me
re ved konkurrenceslæb. Vo
res sikkerhedshøjde er sim
pelthen for lav, når vi starter 
med vandballast på Arnborg. 

Afslutningsfesten 

DM- festen får I år en anden 
form en tidligere. Vi arrange
rer os med kold buffet og hyg
gepianist i hjørnet. Program
met består så af præmie
overrækkelse, fadøl og flyver
historier. 

Vi har gennem tiderne fået 
megen kritik fra forskellig side 
om DM-festernes forfærdelig
ned. 

For mig at se er det største 
problem ved disse fester, at 
mange af deltagerne er blevet 
10-20 år ældre end de var den
gang festerne var gode, og 
denne kendsgerning har et 
konkurrenceudvalg jo lidt 
svært ved at råde bod på. En 
af de bedre kritikker af afslut
ningsfesten var et udsagn om, 
at sovsen blev kold - jamen 
tænk nu bare: nogen bruger et 
halvt år på planlægning af 
konkurrencen, nogen investe
rer deres ferie, så andre kan 
få lov at flyve - og ca. 70 piloter 
kappes i ædel dyst i himmel
rummet og så ender det hele 
med at sovsen blev kold - jo, 
det er så sandelig på tide vi 
ændrer ved forholdene. 

Så den nu valgte form er ik
ke valgt primært ud fra et øn
ske eller håb om, at nu bliver 
alle glade, men mere ud fra et 
principielt sportsligt synspunkt 
gående ud på, at det er god 
sportslig opførsel at man både 
siger tak til vinderne for sine 
øretæver og til konkurrence
ledelsen fordi de brugte deres 
dyrebare ferie, samt at vi på 
kammeratlig vis afslutter den
ne årets største svæveflyvebe
givenhed på værdig og hyg
gelig vis. Dagen efter festen 
er jo reserveret til hjemkørsel. 

Konkurrenceledelsen 

Det har i de senere år vist sig 
stadig vanskeligere at få folk 
til at investere ferie i jobbet 

Af Per Winther, medlem af 1 

som konkurrenceleder. Dette 
problem er blevet løst ved dan
nelse af to hold. Et DM-chef 
hold på to mand og et AÅ hold 
på seks mand. Aftalen med 
disse folk er dels en turnus og 
dels en aftale om opbakning, 
såfremt uforudsete sittffl!iOR'ilr 
forhindrer den chef, der først 
har taget opgaven i at 
gennemføre denne. 

DM- chefhold består af: 
Lars Ullitz (DM-97) · og Kaj 
Fredsø. 

AÅ -chefteamet består af: 
Mogens Hansen, Jørgen 
Thomsen, Jens •egner, Claus 
•egner, Ole Arndt og Jan S. 
Pedersen. 

Som den skarpsindige læ
ser sikkert bemærkede er det 
tilsyneladende blevet et krav, 
at man skal være luftkaptajn 
for at deltage i AÅ- ledelsen. 
Dette er nu ikke udgangs
punktet, men det er muligt at 
udnyttet disse folks fridags
moduler i AÅ ledelsen. Dette 
medfører at to mand deler job
bet som AÅ- chef, en model vi 
aldrig har prøver før. Jeg har 
dog al mulig grund til at regne 
med at ordningen vil fungere 
udmærket, selvom den kræver 
en del kommuhikation indby-
des mellem de to ch •de-t -
handler jo om erfarne folk, der 
ved hvad sagen drejer sig om. 

Mogens Hansen har med 
sædvanlig engagement i vo- I' 
res"firma"lovetatværeanker
mand for ordningen. 

Kvindekonkurrence 

AÅ konkurrencen bliver i år ud
videt medetforhåbentligstort, 
men i hvertfald tiltrækkende nyt 
element: piger. 

Vi invitere alle vores flyven
de piger til den første danske 
kvindekonkurrence i svæve
flyvning. Konkurrencen integre
res under AÅ og vores hensigt 
er at få dannet et kvindena-
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ger spæ 

tionalhold, der kan få støtte
muligheder på hge fod med 
drengenes. Når udviklingen 
muliggør det. ønsker vi at af
holde egentlige kvinde-DM. Så 
vi håber, at alle pigerne kom
mer frit frem og viser flaget. 

Klubklasse 

Klubklassen er blevet fornyet 
og forstørret. lGC vedtog på sit 
oktobermøde at udvide klub
klassen med LS4 og DG-300. 
Vi følger naturligvis samme 
linie, så til AÅ kan du altså 
deltage i de gamle klubklasse
fly samt desuden LS4 og DG-
300. Handicappene regnes ud 
efter sidst nye DAEC- liste, 
som sædvanligt. AÅ cheferne 
er i år Mogens Hansen og 
Jørgen Thomsen 

GPS 

GPS-situationen er ved at væ
re afklaret. Vi bruger 1997 til 
en række test af forskellige 
loggere og de tilhørende pro
grammer. Vi bruger både DM, 
AÅ og nationalholdssamlin
gerne til dette formål. 

Vores hensi t at muliggøre 
brug af I lige loggere ved 
ko , rrenceflyvning. Dette 
kræver, at vi ved hvordan de 
forskellige programmer og log-

, gere fungerer, samt får lavet 
de nødvendige regler, så vi 
opnår den lettelse for konkur-
renceledelsen, der jo er for
målet med overhovedet at ind
føre denne dokumentations
form. Arbejdet foregår under 
ledelse af Knud Møller An
dersen, og vi vil udsende en 
bulletin angående GPS til 
oktober. Så ved piloterne, 
hvad der er basis for at ønske 
sig i julegave. 

Vi vil dog ikke allerede nu 
love at starte med logningen i 
1998, men vi arbejder på det. 
Problemet er simpelthen, at vi i 
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vil være sikre på at stadset 
fungerer efter hensigten så vi 
ikke ender I EDB- kaos hvil
ket garanteret er meget værre 
ennTrnsaf . 

e 
spæ e år. Vi deltager i tre 
store kurrencer. 

VM i St. Auban under ledel
se af landstrænerenmed fire 
kampklare piloter, nemlig Jan 
Andersen , Lars Ternholdt, 
Henrik Breidal og Knud Møller 
Andersen. Kristian Hansen har 
desværre måttet melde afbud 
af familiære grunde. 

World Air Games i Tyrkiet 
får under ledelse af landstræ
neren deltagelse af to piloter 
fra Danmark: Ole Arndt og 
Mads Lykke. Vi har lånt Silke
borgs PW-5 til formålet, idet vi 
har byttet med unionens Dis
cus i samme periode. Man har 
i udlandet store problemer 
med at skaffe PW-5'ere nok til 
konkurrencen, så tak til Silke-

borgb'den 
EM ror 11 ... iwar 

f r ledelse at vlkarkltal'ICW 
landstræner Niela SøJstrup 
med fem jUnkxer Ulrik 
sen, Morten Habekost, Tho
mas Vestergård, Steen Elm
gård, Rasmus Mortensen. 

i standard- og klubklassen, og 
denne konkurrence bliver den 
første internationale konkur
rence, hvor man må bruge LS4 
og DG-300 i klubklasse. Om 
det så kan betale sig med de 
handicap, der er tiltænkt de to 
fly er en anden sag. 

PW-5 
World Class har jo været me
get omtalt forskellige steder, 
hvilket har resulteret i at SAS, 
som I sikkert ved, har udsat en 
præmie for første 300 km og 
500 km diplomflyvning. Nord
mændene har snuppet den 
første præmie, men den store 
på50.000 kr. for første 500 km. 
stræk i PW-5 er stadig ledig. 

Under AÅ 96 prøvede vi fra 

op 
Wjtat_,.lda aupe( IMda 
jeg en aftale med Ib om at han 
fik lov at gøre forsøget - gratis, 
mod at ræmien gik til konkur-

u lget. 
Ib var ca. 2-3 sekunder om 

at acceptere denne aftale og 
startede i fin stil. Ib knoklede 
løs det bedste, han havde lært 
og der manglede kun 25 km i 
at vi havde scoret kassen, lige 
ved og næsten .... 

Ideen synes jeg nu egent
lig er meget god, så den skal 
prøves igen. Hvis muligheden 
byder sig, vil vi prøve at få en 
erfaren og godt flyvende pilot 
til at gentage forsøget. Hvis du 
har lyst til at gøre eksperimen
tet på samme betingelser som 
Ib, kan du henvende dig til un
dertegnede. Alt efter vejrsitua
tion vil vi så satse en gratis fly
vetur på, at dette kan lade sig 
gøre i Danmark. • 



Flyvevåbnets Officersskole: 

De unge strømmer til 
Tekst og billeder N.M. Schalffel-Nlelsen 

Gennem flere fir har det været en standende 
bekymring for Flyvevåbnets ledelse, at sfl få 
unge søgte optagelse pi Flyvevåbnets offi
cersskole (FLOS). Argangene er blevet min
dre og mindre og resten af erhvervslivet har 
ført sig aggressivt frem med jobtilbud. Det 
har man lært af. Forsvarets Værepligt og Re
kruttering (FVR) har sammen med FLOS 
gennem det sidste år ført en kampagne, der 
er endt med at 250 unge har søgt ind som 
pilot i Flyvevåbnet og 137 har søgt optagelse 
pli de øvrige tre officersuddanne/ser. 

Det er tirsdag morgen på 
Flyvestation Karup. Det blæ
ser 'en halv pelikan', det vil si
ge en vindhastighed på 101 
km/t, og regnen styrter ned. I 
Flyvestationens lune cafeteria 
sidder 73 unge gymnasie- og 
HF-elever og drikker morgen
kaffe. De er under 'komman
do' af kadetterne R.L. Ander
sen og S. Kristensen. Selv er 
de 'Kadetter for en dag'. De 
er på vej til Flyvevåbnets 
Officersskole i Jonstruplejren, 
men først skal de opleve det 
de alle har set frem til, - flyve 
til Flyvestation Værløse i et af 
Flyvevåbnets C-130 trans
portfly. 

Ud at løbe 

På Flyvestation Værløse er de 
28 sjællandske deltagere 
mødt. Efter kaffen skal de ud 
for at løbe 2400 m, bare for lige 
at checke formen. Meningen 
var så, at når jyderne landede, 
skulle de så kvittere for flyve
turen med at vise hvor hurtigt 
de kunne klare 2400 m., me
dens sjællænderne skulle fly
ves en rundtur over Nordsjæl
land. Sådan gik det ikke. Un
der indflyvningen til Flyvesta
tion Værløse fik C-130'eren 
tekniske problemer, hvilket 
gav en særpræget indflyv
ning, efterfulgt af en perfekt 
landing, på trods af den krat-

tige, og i retning, noget varie
rende vind. På Værløse skin
nede solen og det blæste kraf
tigt, men regnen, ja den blev 
i Jylland. 

C-130'eren måtte på værk
sted og de sjællandske delta
gere var skuffede. Major Bo 
Madsen fra FLOS var rimeligt 
ophidset over, at det nu for 
anden gang skete, at man 
stod uden det lovede fly til at 
flyve med ansøgerne. Det er 
snart på tide, sagde han 
irriteret, at Eskadrille 721 får 
nogle flere transportfly. Hans 
bekymring var, at FLOS' s ima
ge ville tage skade, når de un
ge mennesker drog hjem og 
fortalte om den manglende 
flyvetur. Meget forståeligt. 
Men han var blevet offer for de 
smalle bevillinger til Flyvevåb
nets transporteskadrille. Se
nere løste problemet sig. 

Personlig velkomst 

Et kvarter i 11 var alle samlet i 
FLOS auditorium, hvor 'kadet
terne' blev modtaget af chefen 
for FLOS, oberst M. Christen
sen. Han bød de unge men
nesker velkommen i et sprog, 
der var til at forstå, og så talte 
han ud fra personlige erfarin
ger, og understregede på den 

Chefen for Flyve
v~bnets 
Officersskole, 
oberst M. Christen
sen, byder de 
'kadetter for en dag' 
velkommen. Til 
højre er DR i færd 
med at optage lyd. 
Hvad man ikke kan 
se er, at 'Natmad
sen' fra TV2 er i fuld 
gang med at filme 
nede fra salen. 

måde, hvad en lederuddan
nelse i Flyvevåbnet kan føre til. 
Han rådede de unge til at gå 
ud og lytte, stille spørgsmål og 
deltage i de planlagte aktivi
teter med åbent sind. 

'Kadetterne' var ikke en til
fældig flok af unge menne
sker, der bare skulle have en 
dag til at gå. De havde alle i fle
re omgange være i kontakt 
med Flyvevåbnet. Først hjem
me på uddannelsesstedet 
gennem skolevejlederen, så 
gennem Flyvevåbnets Stud 
Luft-arrangement og nu havde 
de så besluttet sig for en se 
endnu nærmere på mulighe
den for en officersuddannelse. 

Kort og godt 

Hvem har ikke prøvet at sidde 
og høre på en 'sælger', der 
skulle overbevise om et eller 
andet produkts fortræffelig
hed. Hørt så længe, at øjenlå
gene ruller faretruende ned og 
ørerne klapper i? 

Major Bo Madsen fortale, at 
den fejl havde man begået, for 
sidste gang. Han kommentar 
faldt da vi efter hans tre-fire mi
nutters indledning i faget 
ledelse gav over til flyverløjt
nant J.C. Alexa, som fortsatte 
med at tale om ledelse - i et 
forrygende tempo. Jeg ved 
godt jeg taler hurtigt, sagde 
.han. Det har været dobbelt så 
slemt. Det er den slags per
sonlige fejl man får lært at ar
bejde med under lederuddan
nelsen i Flyvevåbnet, under
stregede han. 

Hans indledende foredrag 
var kort, klart, præcist og en
gageret. Herefter delte han de 
unge op i tre hold. Gav dem en 
håndfuld brikker, de skulle 
samle til en firkant. Betingelsen 
var, at de kun måtte røre den 
brik de selv havde fået ud
leveret. Der måttes ikke tales 

FLYV • APR. 97 



eller laves fagter. Det var svært. 
Vi fulgte de unges anstrengel
ser, men lige lidt hjalp det. Se
nere fik de lov at røre de andre 
brikker, gestikulere og endelig 
tale sammen. Efter denne se
ance fortalte Alexa, hvad der 
var sket i forløbet - hvorefter 
han og hans kollega blev 
bombarderet med spørgsmål 
fra de unge om, hvad ledelses
uddannelsen ellers indeholdt. 

Skydning og rekruttering 

Selvom skydning ikke optager 
megen tid i den egentlige le
delsesuddannelse, fik de un
ge lov til at skyde med gevær 
model 75. Træfningen var ikke 
noget at prale af, tværtimod. 
Til gengæld var det impone
rende, hvor hurtigt de unge 
mennesker fattede det med 
våbenbetjening. Der blev ikke 
taget chancer i retning af, at 
man ikke vidste, hvad man 
gjorde, selv om der blev skudt 
med ammunition tilpasset en 
25 m. bane. 

Det blev også til tre kvarter 
med et indslag fra rekrutterin
gen. Det var major T. Johan
nesen med flyvernavnet TAJ, 
der havde fået den opgave at 
informere de unge om, hvad 
der sker under optagelses
prøverne. Det blev gjort med 
humor og et glimt i øjet. At døm
me efter spørgetrangen, både 
under selve briefingen og 
bagefter, så var opmærksom
heden blevet fanget. Om man 
skal være en supermand for at 
blive pilot? TAJ så ud over for
samlingen og sagde smilende. 
Ligner jeg en supermand? Del
tagerne vidste ikke rigtigt, om 
der skulle grines her. Men et 
enkelt fnis blev det til. 

Til dem, der måtte være i 
tvivl, sagde TAJ: »Hvis I ikke 
selv er 100% overbevist om, 
at det her kan jeg ikke. Så er 
der en mulighed for at I kan. 
Derfor skal I gå til prøve. I vil 
få afdækket alle de ting I kan, 
og selvfølgelig også det I ikke 
kan, men begge dele er det 
en fordel at få styr på. Og husk 
så, det koster jer ikke en kro
ne, medens Forsvaret altså 
betaler for eksempel en læge
undersøgelse til 6.000 kr.« 
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Koncentrationen oser ud af ansigterne på de unge. De skulle danne 
en firkant af et antal helt 'umulige' brikker. Og det uden at tale 
sammen. Det gik hurtigt op for dem, at det, ikke at måtte tale sam
men eller gestikulere, blokerede for enhver form for fornuftigt sam
arbejde. 

Målrettet annoncering 

Vi fik en snak med major H.P. 
Dall og kaptajn S. Johannson 
fra FVR. De var begge meget 
tilfredse med, at den afslutte
de kampagne havde givet 
753 ansøgere til officerssko
lerne i de tre værn. 

Hvordan er det lykkedes 
FVR at få så mange til at søge? 
Dall var ikke i tvivl om, at det 
at man foretager afprøvning 
af, hvorledes annoncer og 
fjernsynsreklamer virker på 
unge, inden de sendes ud, har 
stor betydning for en kampag
nes succes. 

Så skal vi annoncere i de 
rigtige blade, fortsætter han. 
Det vil sige blade som Chilli, 

Tjek, Mix, Frikvarter og Zoo. 
Når vi annoncerer i Jyllands Po
sten, Jyske Vestkysten og Ber
lingeren, er det mere for at hen
vende os til forældre og de un
ges familier. Og endelig er det 
for at give resten af forsvaret et 
hint om, at vi stadig eksisterer. 
Det er jo ikke mange ansatte i 
Forsvaret, der læser Chilli, for 
eksempel. Han fortæller vide
re, at Finansrådet udgiver et 
blad til unge mennesker, der 
har bankkonto, også der må 
FVR være med. 

Dall forklarer, at en HTX
studerende læser en anden 
slags blade end gymnasias
ten. Den slags finder vi ud af 
ved at lade Gallup og AIM for-

tælle os, hvad unge i en be
stemt del af landet læser. 
Vidste du for eksempel, at un
ge mænd læser Alt for Damer
ne? Vi så lidt spørgende ud! 
Det gør de, og derfor annon
cerer vi selvfølgelig der. Vi var 
ikke i tvivl. 

FVR har lavet en CD-ROM 
om officersuddannelserne 
med titlen 'En Leder for Livet'. 
Johannson fortæller, at der si
den udgivelsen i januar, er der 
her i slutningen af februar ud
leveret i 16.800 eksemplarer, 
og at der stadig er run på den. 
Vi har udleveret den til skole
og studievejledere ved fol
keskoler, friskoler, gymnasier 
og tekniske skoler, i alt 2.700 
eksemplarer er gået de vej. 

Nye Ideer 

Vi sagde tak for snakken til 
Dall og Johannson, og var ble
vet klar over, at rekruttering ik
ke er noget med at lave en tør 
annonce og så vente på, at de 
unge kommer strømmende til. 
Nej, sagde TAJ, da vi mødte 
ham igen, vi skal ud, hvor de 
unge mennesker er. Lige nu 
arbejde han på et forslag om 
lave en bus, der skal males så 
den vækker opsigt. Så kører 
man ud til skoler og læreran
stalter. I bussen er der forskel
lige testprogrammer, som de 
unge så kan prøve. Når de har 
gennemgået testen, kan vi så 
råde de unge, alt efter prø
vens resultat, om de skal sø
ge ind som konstabel eller gå 
på officersskolen. Vi skal slå 
på tromme for vore bus så vi 
sikrer, at den lokale presse, 
herunder den lokale TV-sta
tion kommer og besøger os. 

Det var første gang de unge havde et gevær model 75 i M.nden. det gik forbavsende hurtigt med at 
finde rundt i det med våbenbetjening og skydestillinger. Skyderesultaterne bør nok forbigås i tavshed. 



Tak fordi I kom 
Det lykkelige budskab om, at 
C-130'eren var blevet flyveklar 
spredte sig som en steppe
brand. Alle sjællænderne smi
lede. 

I 'Femmeren' (messen), tog 
oberst M. Christensen afsked 
med de unge mennesker: Tak 
fordi I kom. Vi synes det har væ
ret en god dag, og vi har glæ
det os over at have jer på. be
søg. 

Til slutfortalte han en historie 
om, hvad lederuddannelsen i 
Flyvevåbnet også. kan føre til. 

Man kan blandt andet blive 
udsendt som militærattache. 
En del af opgaven er blandt 
andet at gå. til receptioner, for
klarede han. Så.danne recep
tioner er pligt, men giver dog 
også. anledning til oplevelser. 
Han fortalte historien fra en 
formiddagsreception i Wien. 
Her tog en engelsk kollega 
kraftigt for sig af gin og tonic, 
mest gin, hvad der snart satte 
sit præg på. ham. Musikken be
gyndte at spille, og englænde
ren, som nu var noget overris-

let, fik øje på. en nydelig dame, 
gik han til hende og sagde "Må. 
jeg have lov til at å.bne ballet 
ved at danse denne wienervals 
med Dem, frue?" 

'Fruen' kiggede strengt på. 
ham og svarede, at for det 
første er dette ikke noget bal, 
men en formiddagsreception. 
For andet er det ikke nogen 
wienervals, men den østrigske 
nationalmelodi. For det tredje 
er jeg ikke 'frue', men ærkebi
skoppen af Canterbury. 

Svært at vælge 
Sidst på. dagen talte vi med 
flere af de unge. En enkelt hav
de fundet ud af, at leder i Fly
vevåbnet ikke var noget for 
ham. De fem-seks stykker vi 
talte med var overbevist om, 
at den uddannelse lige var no
get for dem. Især de der ville 
være piloter virkede stålsatte. 
En af de 30 deltagende piger 
sagde, at det er svært at væl
ge, der er så mange mulighe
der. En anden pige var ikke i 
tvivl om, at hun ville være tek-

Prellminary Performance & Sp«incations 
Range 
Cruise Speed at 75% Power at 8,000 ft. 
Cruise Speed Maximum S.L. .----
Service Ceiling 
Rate-of-Climb S.L. 
Takeoff Distance (Ground Roll) 
Maximum Ramp Weight 
Fuel Capacity (Usable) 
Useful Load 
Horsepower nt 2.400 RPM 
Engme, Fuel inJection Textron Lycoming 
Propeller McCauley, 2-Bladed Constant Speed 

En spændende dag er næsten slut. Her er det jyderne der går om 
bord i C-130'eren for at flyve tilbage til Flyvestation Karup. Stående 
på rampen afkræver kadet R.L. Andersen alle et boardingpas. 

nisk officer. Alle gav de udtryk 
for, at det havde været en fin 
dag med en god præsentati
on af mulighederne. 

Klokken godt 17, med en 
smule forsinkelse, rullede C-
130 ud fra eskadrilleområdet. 
Vinden var stadig kraftig, men 
det var tørvejr. Gennem lar
men fra de fire Allison-motorer 
fortalte kadet R.L. Andersen, 
at det var ham og hans kolle
ger, der havde stået for det 
praktiske med at arrangere 
'Kadet for en dag'. Et arbejde 
ved siden af løbende pensum 
forstås. Andersen var tilfreds 

med dagens forløb og det en
gagement deltagerne havde 
vist. 40 minutter senere lan
dede flyet på Flyvestation Ka
rup. Alle passagerne fik en 
god solid rystetur under ind
flyvningen til flyvestationen. 
En kæmpemæssig cumulo
nimbussky sørgede for to ting, 
en kraftig turbulens og et 
plaskregnvejr som sikrede at 
alle var dyngvåde, da de nå
ede i læ i Lufttransporttjene
sten. Velkommen hjem til Jyl
land, her havde vejret ikke 
ændret sig siden i morges. • 

L minary Pe nnance & p«incatlons 
Range 680 . M 

l20KT 
123 KTS 

Cruise Speed at 7 5 
Cruise Speed Maxi 
Servic;e Ceiling 
Rat of-Climb S.L. 

eoff Distance round Roll) 
Maximum Ramp Weight 

13,SOO FT 
750FPM 

940FT 
2.457 LBS 

5l US GAL 
t!49 LBS 

I60HP 
Textron Lycommg I0-360L2A 

McCaule). 2-Bladed Fixed Pitch 

Fuel Capacity (Usable) 
Use 

Ring eller fax straks efter informationskatalog og hør, hvor hurtigt du kan blive ejer af en af disse to perler! 

r_.. ~ Autoriseret Cessna 
......... a_....l~ forhandler og servicecenter 

24 

s SUN-AIR of Scandinavia A/S 
Lufthavnsvej 33, 7190 Billund 
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Navne Her skolede man på Klemm 
L 20 til en timepris af 50 kr., 

Havarier og Juul-Nyholm havde seks 
timer med dobbeltstyring, før 
han gik solo og totalt 12, da 
han fik certifikat (nr. 32) i det 

Fangede hegnstråd tidlige forår 1928. 

Dødsfald Da han året efter kom på 
Hærens Flyveskole på Lund- En De HavillandT,ger Moth, hvorpå det overtog vraget 

Civilingeniør tofte, kunne han derfor nøjes nylig indkøbt til Danmark fra og skænkede det til Dan-

Hilmar Salmark med tre timers dobbeltstyring, Sverige, men stadig på marks Flyvemuseum. 
før han gik solo på Gipsy svensk register, skulle den Flyet befinder sig i skri-

Civilingeniør Hilmar Salmark, Moth. Som mi litærflyver fløj 2. oktober i fjor skulle lande vende stund i museets de-
der døde den 23. februar, var han især Bristol Bulldog jage- på en privat flyveplads ved pothangar i Billund, men vil 
en mand med alsidige tekni- ren, som Flyverkorpset havde Givskud. snarest blive transporteret 
ske og kulturelle interesser. fire af. Om hvad der så skete, til Flyvestation Værløse, 
Arbejdsmæssigt var det var- Juul-Nyholm er uddannet kan man læse i HCL lnfor- hvor frivillige fra Pensionist-
me, ventilation og brandsi- som kunstsmed og maskin- mation nr. 1/1997 fra Ha- klubben vil genopbygge 
kring, i fritiden klassisk musik mester, og efter at have afslut- varikommissionen for Civil det. 
og teater. tet sin pligtige tjeneste ved Fly- Luftfart: Men kun til udstillings-

Og flyvning, selv om han verkorpset tog han ud at sejle. Efter at have fejlbedømt formål! 
først kom sent i gang - han var Senere gik han i land, og i anflyvningen til den 450 
64, da han fik A-certifikat. I en 1947 vendte han tilbage ti l meter lange bane 30 blev 
snes år havde han part i en flyvningen, idet han blev hen- luftfartøjet sat for langt inde 
Cessna 172 (OY-AFV, Allerøds tet til en stilling som maskin- på banen. Piloten valgte 

På egen flotteste veteranfly), og med mester i Københavns Luft- derfor at "gå om" igen, men 
den gæstede han masser af havn Kastrup. Han sluttede i da luftfartøjet passerede boldgade 
flyvepladser i ind- og udland og 197 4 som maskininspektør og baneenden, fangede ho-
overnattede gerne på dem i et chef for den tekniske tjeneste. vedhjulene noget hegn- Et andet veteranfly, Taylor-
lille telt, han slog op ved siden stråd, og flyet mistede høj- craft Plus D OY-DSZ, hava-
på flyet. de. rerede lillejuleaften i Stau-

Mange foreninger og orga- For at undgå nogle høje ning, inden det overhove-
nisationer nød godt af Sal- træer i flyveretningen dre- det var kommet i luften. 
marks arbejdsindsats. Her jede piloten til højre mod en Flyet har ikke selvstar-
skal blot nævnes, at han fra lysning i træerne. ter, og efter at man forgæ-
1984 til 1990 var formand for 85år Det lykkedes imidlertid ves havde forsøgt at hånd-
Ingeniørforeningens flyvetek-

Oberst Henning 
ikke for piloten at opbygge starte motoren, forlod pilo-

niske Sektion, og fra 1989 til nok flyvefart til at kunne ten og personen, som hav-
sin død var han kritisk revisor Valentine, forhindre, at luftfartøjet fra de trukket i propellen, flyet 
i Kongelig Dansk Aeroklub. meget lav højde stallede. i et kvarters tid. 

Den lille mand med det hvi- Den 27. april bliveroberst Hen- SE-GXO ramte efterføl- Da de kom tilbage, men 
de skæg, det kultiverede væ- ning Valentiner 85 år. Han er gende jorden med højre inden piloten var kommet 
sen og de markante meninger uddannet som søofficer og vinge og drejede rundt, så om bord i flyet, blev propel-
vil blive savnet af sine mange blev marineflyver i 1938. Under det endte med at ligge med len trukket rundt en gang 
venner. besættelsen flygtede han til næsen 1 80° modsat flyve- for at høre, om impulskob-

Han blev begravet den dag, Sverige og kom derfra til Eng- retningen. !ingen fungerede. 
han ville være fyldt 83 år. land, hvor han indtrådte i den Det er pilotens opfatte/- Og det gjorde den åben-

britiske flådes flyvevæsen. se, at det store drag fra bart! Motoren startede og 
H.K. Efter krigen var han ass. hegnstråden var årsag til, at flyet begyndte at rulle frem-

marine- og flyverattache ved han ikke formåede at flyve ad, indtil det ramte et gran-
ambassaden i London og ud af situationen. hegn ca. 15 meter længere 

90år derefter chef for Flyvestation Forsikringsselskabet er- fremme og beskadigede 
København (ex Luftmarinesta- klærede flyet for totalska- spinner, propel og venstre 

Maskininspektør tionen) 1951-53, for Flyvevåb- det, udbetalte den fulde vinge. (HCL Information nr. 

Th. Juul-Nyholm nets Officersskole 1953-55 og forsikringssum til ejeren, 2/1997). 
for Flyverstabens personelaf-

Foreningen Danske Flyvere deling 1955-61 . 
senioritetsmæssigt ældste Efter tre års tjeneste ved 
medlem Thorkild Juul-Nyholm NATO i Paris blev han i 1964 Diskette, tak! bliver 90 år den 6. april. Han chef for Flyvestation Værløse. 
har været medlem siden han Han sluttede sin militære karri- Artikler og længere indlæg til bladet bedes 
blev militærflyver i 1929, men ere som stedfortrædende luft- så vidt muligt fremsendt på IBM-kompatibel 3,5 " 
allerede i 1927 begyndte han forsvarschef hos Chefen for diskette - helst i Word Perfect 5.1 eller Word 6.0. 
at flyve i Sportsflyveklubben de fælles forsvarstyrker i Print bedes vedlagt. 
(den første af det navn) . Nordeuropa. 
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Constant speed propeller DEL2 

I artiklens første del blev betjening af 
constant speed propeller i flyvningens for
skellige faser gennemgået - inkl. nød
situationer. Her følger anden del. 

Af Henrik Værø 

Fordele og ulemper 
Ethvert propelfly er født med 
en fast eller en stilbar propel. 
Piloten får propellen med, når 
han vælger et fly. Det er derfor 
af mere akademisk interesse 
for piloten, hvad fordelene ved 
det ene eller det andet er. 

Men mange piloter er jo 
,,akademisk" interesserede -
i hvert fald teknisk interesse
rede. 

Lad os forestille os, at to 
ellers identiske propelfly har 
henholdsvis fast og stilbar 
propel. Det kunne for eksem
pel være en TB-9 Tampico, 
som først i firserne både kun
ne kunne leveres med fast og 
med stilbar propel, i begge til
fælde med samme 160 hk mo
tor. 

Flyet med stilbar propel har 
følgende fordele: 
D Kortere startløb og -distan

ce, samt bedre stigning. 
Det har to årsager. For det 
første er den stilbare som 
nævnt mere effektiv end en 
rejsepropel ved de lave 
hastigheder. For det andet 
er alle hestene hjemme ved 
2. 700 rpm mens fly med fast 
propel kun opnår omkring 
2.200-2.400 rpm under 
startløb og stigning, og det 
begrænser fuldgaseffekten 
til ca. 80-90% af maksimal 
ydelse. 

D Større rejsehastighed. En 
stilbar propel giver væsent
ligt bedre rejsepræstationer 
end en fast stigepropel, 
men normalt ikke den store 
fordel over fly med fast 
rejsepropel. 

D Mulighed for lavere støj. En 
stilbar propel giver ikke 
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lavere støj i sig selv, men 
den giver mulighed for, in
denfor visse grænser, at re
ducere omdrejningstallet 
uden at nedsætte motor
ydelsen, og dermed kan 
støjen nedsættes, især ud
adtil. 

D Mulighed for bedre brænd
stoføkonomi. En Piper Che
rokee Six med IO-540-K 
motor bruger ved 65% ydel
se 16,8 gallons i timen ved 
2.600 rpm, men kun 15,3 
ved 2.100 rpm og samme 
ydelse (i begge tilfælde 
/eaned for best power). Fly 
med fast propel har i stor 
højde kun den første mulig
hed. 

D Større fleksibilitet i forbin
delse med kritiske rpm
områder. Mange fly har et 
gult område på omdrej 
ningstælleren - disse om
drejningstal skal undgås, 
for ikke at risikere, at propel
len kommer i egensvingnin
ger. For fly med fast propel 
kan det for eksempel bety
de, at man simpelt hen ikke 
kan flyve vandret med mel
lem 40% og 50% ydelse. 
Med stilbar propel kan man 
regulere motorens ydelse 
inden for vide rammer, selv 
om man skal undgå be
stemte omdrejningstal. 

Ulemperne ved en con
stant speed propel er, at den 
vejer og navnlig koster mere 
end en fast. Der skal også 
lægger et par kroner ekstra til 
side til vedligeholdelse. Den 
giver normalt også mere støj 
under start og anflyvning, og 
enkelte flyvepladser må ikke 

beflyves af fly med constant 
speed propel af den grund. 

Hvilke typer fly har fordele 
af constant speed propel? 
Langt de fleste fly med over 
180 hk har stilbar propel. Det 
er åbenbart sådan, at når fly 
kommer op i en vis pris og 
vægt, så begynder den ekstra 
omkostning og vægt at hæn
ge fornuftigt sammen med 
den ekstra ydelse. 

Fordelene ved stilbar pro
pel er større, jo hurtigere flyet 
skal flyve - derfor har næsten 
alle de hurtige fly med optræk
ke ligt understel også stilbar 
propel. 

Tomotors fly har næsten 
alle stilbare propeller. Dette 
skyldes ikke bare, at de som 
regel flyver hurtigt, men også 
at det er højst ønskværdigt at 
kunne kantstille en propel i 
tilfælde af, at den tilhørende 
motor er gået i stå. 

Derved nedsættes luft
modstanden af den døde mo
tor så meget, at manøvreevne 

og præstationer med kun en 
rask motor kan blive accept
able. 

Stilbare propeller er særlig 
godt for flyvning i stor højde. 
Faste propeller kan have 
svært ved at få fat i den tynde 
luft, og det er nødvendigt at 
lade dem arbejde ved høje 
omdrejningstal for overhove
det at få en brugbar ydelse ud 
af dem. 

Derfor har de fleste turbo
ladede fly, som jo trives godt 
og flyver hurtigt i stor højde, 
stilbar propel. 

Hvor mange tommer? 
At indstille 65% ydelse i 2.000 
fod på en Piper PA-28 Archer 
er simpelt: gashåndtaget frem 
til omdrejningstælleren viser 
2.300 rpm stabilt. 

Ser vi derimod på en gam
mel Arrow (PA-28R-180) med 
næsten samme motor - men 
constant speed propel - er der 
ifølge manualen en hel række 
af muligheder for at indstille 
65% i 2.000 fod: 

Henrik Værø er 35 år, civilingeniør fra 1987 og arbejder 
som trafikplan/ægger. S-certifikat 1980 (deponeret), 200 
timer svævefly. A-certifikat fra 1993, 275 timer motorfly, 
nat-VFR siden 1994. 12 typer motorfly på typekortet, 
heraf de syv med cis propel. 
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2.100 rpm / 23,5" 
2.200 rpm / 22,9" 
2.300 rpm / 22,3" 
2.400 rpm / 21,8" 

Hvilken skal man vælge? Et 
højt omdrejningstal medfører 
støj, mere motorslid og et lidt 
højere brændstofforbrug. Et 

C: 
lavt omdrejningstal kan til gen- ~ 
gæld medføre fare for tæn- .5 

"D 

dingsbanken og overophed- ~ 
ning, særligt ved mager blan- j 
ding og dårlig køling. 

Et sikkert valg synes at væ
re et sted i midten, og des
uden er der nogle constant 
speed piloter - også af de er
farne - som holder på, at man 
"ikke må trække flere tommer 
end omdrejninger" - forstået 
sådan, at ved 2.100 rpm må 
der maksimalt gives gas til 21 
tommers manifoldtryk, ved 
2.300 rpm maksimalt til 23 
tommer, og så videre. 

Overholder man dette, er 
man på den sikre side. Og 
hvis flyets manual ikke har ud
førlige power setting tabeller 
eller man ikke lige har tabel
lerne ved hånden, så vil denne 
tommelfingerregel have sin 
berettigelse. 

Men der er forskel på moto
rer, og nogle typer kan tilsy
neladende tåle lidt flere tom
mer, i hvert fald i lav højde og 
hvis piloten kan overvåge, om 
motoren løber varm , for ek
sempel med et CHT (cylinder 
head temperature) instrument. 

De nævnte tal for Arrow er 
fra flyets manual. Som det ses, 
bruges der i to af de fire fore
slåede indstillinger "flere tom
mer end omdrejninger". 

I virkeligheden er det ikke 
manifoldtrykket, der i sig selv 
er den kritiske størrelse, men 
derimod motorens ydelse i he
stekræfter (eller kilowatt for 
dem der holder af sådan 
noget). 

For et bestemt omdrej
ningstal er der en maksimalt 
tilladt motorydelse - uanset 
højde, lufttryk og temperatur. 
Problemet er bare, at der ikke 
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Propelsystemet. Til venstre tandhjulet, som startmotoren går i indgreb med. Det sorte "bændel" er 
el-ledninger til propellens afisningssystem (den sorte manchet, som ses øverst i billedet). 

findes et simpelt instrument, 
der direkte kan registrere 
motorydelsen. 

Det er derimod ret simpelt 
at måle manifoldtrykket, og 
det siger også noget om mo
torydelsen. Her er man bare 
nødt til at korrigere for højde 
og temperatur, og derfor er 
det nødvendigt med tabeller 
og korrektioner for at stille gas
og propelhåndtag præcist. 

I forhold til motorer rried 
normal vejrtrækning arbejder 
de turboladede med meget 
højere manifoldtryk - det er jo 
netop effekten af turbolade
ren. 

En Piper Turbo Seneca i 
10.000 fod yder 75% ved 
2.500 rpm og 33" og 65% ved 
2.400 rpm og 32" - tallene er 
fra flyets manual. Ikke noget 
med 2.400/24" her - det ville 
være at fornægte motorerne 
netop det, som de er gode til. 

Korrektion for temperatur 
og lufttryk 

Dette afsnit er ret teknisk! Det 
kan sagtens springes over, 
hvis du ikke vil flyve i hård frost 
eller ekstreme høj- eller lavtyk, 
og du bare vil vide det nød
vendigste. 

De power settings, der er 
opgivet i manualerne, er kun 
helt korrekte i den angivne tryk
højde og ved standardatmos
færetemperatur, som er 15 ° C 

ved havets overflade og 2 ° kol
dere for hver 1.000 fods højde 
- 11 ° C i 2.000 fod, for eksem
pel. 

Når det er koldere, er luften 
tættere, og så er der mere ilt 
pr. liter luft, og det giver moto
ren større effekt. Manifoldtryk
ket skal altså reduceres for at 
holde de 65% effekt. For hver 
10°c, temperaturen er under 
standardatmosfærens, skal 
manifoldtrykket reduceres 
med 0,3 tommer. 

En vinterdag med +9 ° C i 
2000fod (det vil sige 20° c kol
dere end standardtempera
tur) skal manifoldtrykket altså 
reduceres lidt over en halv tom
me i forhold til hvad der står i ta
bellen, hvis man ønsker at hol
de den opgivne motorydelse. 

Omvendt, når temperatu
ren er højere - så skal der ind
stilles et højere manifoldtryk 
end tabellens tal - de samme 
0,3 tommer højere pr. 10°c 
over standardtemperatur. 

Huskereglen er let: lavere 
temperatur kræver lavere ma
nifoldtryk. 

Ved almindelige danske 
temperaturer i sommerhalvå
ret kan man slippe nogenlun
de helskindet fra at se bort fra 
denne korrektion. 

Den brændstofmængde, 
motoren fodres med - og den 
effekt, den dermed yder - af
hænger af manifoldtrykket i 
forhold til atmosfæretrykket. 

Bliver atmosfæretrykket 

lavere - ved samme manifold
tryk - bliver det relative mani
foldtryk altså højere, og der
med bliver motorydelsen og
så højere. 

Hvis lufttrykket er lavt (når 
QNH er under 1.013 hPa) skal 
manifoldtrykket altså reduce
res for at bevare den ønskede 
ydelse. 

Ved flyvning i flight levels er 
der ingen korrektion: i FL 50 
indstilles der blot efter tabel
lens værdier for 5.000 fod - det 
er jo trykhøjden, der flyves i. 

Flyver man med QNH-ind
stilling i kraftigt høj- eller lav
tryk, bør man korrigere, hvis 
man ønsker at holde sin power 
setting: reducer manifold
trykket med en kvart tomme 
for en QNH, som er ca. 30-35 
hPa under standard, altså ca. 
980hPa. 

Tilsvarende skal manifold
trykket øges en kvart tomme 
for en QNH på 1045 hPa, men 
det er vist ikke ret tit vi har den 
slags højtryk over Danmark. 

Huskereglen er også let i 
dette tilfælde: lavere barome
terstand kræver lavere mani
foldtryk. 

Korrektionen er sjældent 
nødvendig, men princippet 
kan bruges på en anden måde, 
som kan være nyttig. Man 
udnytter, at en trykforskel på 
30-35 hPa svarer til en højde
forskel på 1.000 fod. Såfor hver 
1000 fod ekstra højde skal 
manifoldtrykket reduceres en 
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de Havilland OH 88 COMET fotograferet på 0/d Warden. 

kvart tommefor at bevare den 
samme motorydelse. 

Sæt at du flyver i flight level 
60 og gerne vil indstille 65%. 
Du har ikke flyets power set
tingtabel ved hånden, men du 
kan for eksempel huske, at 
65% i 2.000 fod på det pågæl
dende fly opnås med 2.200 
rpm og 23". FL 60 er 4.000 fod 
højere end 2.000 fod, så du 
skal reducere manifoldtrykket 
med 4 gange en kvart tomme 
= 1 tomme - altså til 22". 

Denne tommelfingerregel 
gælder med rimelig tilnærmel
se for de fleste fly og de fleste 
motorindstillinger op til i hvert 
fald 10.000 fod. 

Ofte medfølgende 
finesser 
Når man kommer over på ty
per med stilbar propel, vil der 
ofte også være andre nyheder 
at sætte sig ind i. Det kan være 
motor med brændstofind
sprøjtning, som skal startes på 
en anden måde end karbura
tormotorerne. 
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De mangler også håndtag 
til karburatorforvarme, men 
har måske istedet et håndtag 
til alternate air- alternativt luft
indtag. Det kan være, at mo
toren har regulerbare cowl 
flaps- kølespjæld, der skal re
guleres med et særligt hånd
tag. 

Endelig har mange af fly
ene med stilbar propel som 
nævnt optrækkeligt understel, 
med dertil hørende lamper, 
håndtag og nød-systemer. 

Af en eller anden grund har 
de avancerede fly desuden 
en tendens til at have mere 
smart avionik end de simple 
plimsollere, som de fleste af 
os har haft som undervis
ningslokale til A-certifikat. 

Disse ting har ikke det fjer
neste med propeller at gøre. 
Med de følger ofte med, når 
man skal til at beskæftige sig 
med sådanne smarte propel
ler - så derfor er det en ekstra 
·god ide at sætte sig godt ind 
i betjeningen af propellen, så 
der kan blive lidt koncentration 
tilovers til de andre ting også. 

Andre variable 
propeltyper 
Jeg har koncentreret mig om 
den type stilbar propel, som 
A-piloter oftest møder: den 
hydraulisk-styrede constant 
speed propel. Men der findes 
andre typer af variable propel
ler. 

Den kantstilbare propel på 
de tomotors fly er nævnt alle
rede. Den er også af constant 
speed typen, men lidt mere 
kompliceret end enmotors
propellerne. 

Selve det at kantstille en ro
terende propel kræver store 
kræfter, ekstra stempler og 
oliepumper. 

Der findes også elektrisk 
stilbare constant speed pro
pele. Den østrigske Dimona 
Katana blev i starten leveret 
med en elektrisk Hoffmann 
propeller, og Burt Rutan's fan
tastiske Voyager, der i decem
ber 1986 fløj jorden rundt på 
en enkelt tankfuld, havde elek
triske propeller under prøve
flyvningerne, men på den sto
re tur havde den fået gode 

gamle hydrauliske standard
propeller. 

Som regel bruges udtryk
ket "elektriske propeller" om 
noget helt andet, nemlig at de 
kan opvarmes elektrisk for at 
modvirke overisning. 

Moderne motorsvævefly 
har 3-positions-propeller med 
de tre faste stillinger: lav (sti
gepropel), høj (rejse) og kant
stillet (til svæveflyvning med 
stoppet motor). Den har altså 
ikke nogen constant speed 
virkning. 

De første stilbare propeller 
var stilbare på jorden med en 
svensknøgle. Siden har man
ge varianter været afprøvet. 
Den smukke de Havilland 
D.H. 88 Comet, der vandt 
England-Australien-kapløbet i 
1934, havde to-positions-pro
peller, der startede som stige
propel med lav stigning, men 
som automatisk drejede til høj 
stigning (rejsepropel), når far
ten oversteg 140 mph. 

Efter landingen pumpede 
piloten propellerne tilbage til 
stigestilling med en cykel
pumpe! • 
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Oscar 
Yankee 

Kommentarer 
Cessna 414 OY-BSD er en 
gammel kending. Den er fra 
1974, oprindelig N8092Q, der
på G-BBYT, kom på dansk re
gister i 1983 og blev solgt til 
Tyskland i 1991 som D-IGOR. 

Friendship OY..CCL har væ
ret udlejet til selskaber i man
ge lande og har en lang række 
tidligere identiteter, senest D
AARS. Den er fra 1970 og har 
været på dansk register i 1986-
87 og 1993-1996. 

Friendship OY-FCM, også 
den en fragter, fik kun en må
ned på dansk register. Den er 
fra 1969 og debuterede hos 
Garuda i Indonesien som PK
GFE, kom i 1978 til Air Benin (i 
Vestafrika) som TY-ATN og 
derfra i 1983 til CNET i Fran
krig som F-SEBG. 

De øvrige fly er fabriksnye, 
men de to Bonanzaer var dog 
kortvarigt på amerikansk regi
ster, OY-TFC som N1109Q, 
OY-TFE som N1096Y. 

Tilgang 

OY- Type Fabr. nr. Reg.dato Ejer 

APH Boeing 737-500 28721 26.2. Maersk Air, Kastrup 
BSD Cessna 414 414-0505 20.2. Norwood NS, Hesselager 
CCL Fokker F.27/600 10450 20.1. Alkair, Nærum 
FCM Fokker F.27/600 10409 20.1. Eastern Trade Wings Denmark ApS, Osted 
KIM MD-90-30 53460 13.1. SAS, Kastrup 
TFC Beech A-36 E-3009 27.2. Aviation Assistance NS, Roskilde 
TFE Beech A-36 E-3034 27.2. Aviation Assistance NS, Roskilde 
xsw SH Ventus-2C 18 11.2. Svævethy, Nykøbing Mors 

Slettet 

OY- Type Dato Ejer Årsag 

cco Learjet 35A 17.2. Alkair Flight, Nærum Solgt til USA 
CGJ Mooney M-20K 24.2. The Airplane Co., Billund Solgt til Østrig 
CHF Do 228-200 28.2. Dansk Fondsselskab, Kbh. Solgt til Sverige 
CND Airbus A320 26.2. Premiair, Kastrup Solgt til England 
CNH Airbus A320 10.2. Premiair, Kastrup Solgt til England 
FCM Fokker F.27 /600 24.2. Eastern Trade Wings, Osted Solgt til Italien 
FKR Cessna F 150J 21.2. Thorfly, Viborg Havareret 
JAK HOACDV20 8.2. Air Alpha, Odense Udlejet til Island 

Ejerskifte 

OY- Type Reg.dato Nuværende ejer Tidligere ejer 

AFV Cessna 172C 26.2. Anton Højland, Skjern Flymøller, Haderslev 
BKS PA-28-140B 24.2. lntermerger ApS, + Anton Lei, Haderslev + 
OHM PA-28-140 27.2. Randers Piper Club Poul Kastrup, Spentrup 
HEL AS350B2 24.2. Grønlandsfly, Nuuk Air Alpha, Odense 
RPH Cessna 150L 21.2. Kirstine Karlog Mortensen, Torben Meier, Sydals 

Augustenborg 
XOL Discus b 20.2. Tølløse Flyveklub Jørgen Bruun, Fredericia 
XSH LS7 10.2. Henrik Brogaard, Farsø + Vejle Svæveflyveklub 

~ Cessna Single Engine 
Hangar 5 Air Service er blevet forhandler af de nye Single Engines og 

ser frem til at betjene vore kunder med køb og vedligehold af Cessna fly. 

Vi er pt. leveringsdygtige i følgende brugte fly og helikoptere: 

Autoriseret 

C421 - Caravan 208 - C205 - C206 - C172 - PA 18-150 
TB9 - Pilatus PC6 - Huges 300 - Bell 206 

HANGAR~ 
Cessna servicestation AIR SERVICE 

Autoriseret 
Cessna Caravan 

forhandler 
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Hvordan bliver vejret egentlig ? 
RÅDET FOR STØRRE 

FLYVESIKKERHED 

Et spørgsmål du forhåbentlig 
ikke venter med at stille dig 
selv {eller meteorologen) til du 
sidder i flyet - selv ikke på en 
fin solskinsdag ! 

Rådet for Større Flyvesik
kerhed udsender nu for tredje 
gang en lille huskeseddel til 
VFR-piloternes vejrmæssige 
notater. Huskesedlen har væ
ret undervejs længe, men nu 
ligger den ude i flyveklubber
ne og på lufthavnenes brie
fingkontorer. Finder du den 
mod forventning ikke der, kan 
den pr. brev rekvireres hos 
Rådet for Større Flyvesikker
hed, Gl. Kongevej 3,161 O Kø
benhavn V (medsend 5 kr.'s 
frankeret og adresseret svar
kuvert - AS -). 

Hvordan får du så vejret ? 

Jo, til en forhåndsorientering 
kan du se Flyvevejret på DR 1 
Tekst TV fra side 430, men 
husk - tekst TV er ikke et flyve
sikkerhedsinformationssy
stem, og du må derfor ikke 
nøjes med at indhente vejrin
formationer derfra. 

VMC-udsigten kan du lytte 
til på telefon: 39 15 72 88. 

Meteorologen giver dig en 
vejrbriefing på telefon: 39 15 
72 72. Har du orienteret dig 
om de generelle vejrforhold 
inden du ringer til meteoro
logen - og det er altså en god 
ide - så sig det til meteorolo
gen, det gør vejrbriefingen 
mere effektiv. 

På den omtalte huskeblok 
fra Rådet for Større Flyvesik
kerhed kan du skrive de rele-
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vante oplysninger fra VMC
udsigten, og der er også ru
brikker til aktuelle vejrrappor
ter, METAR, fra danske luft
havne. 

Har du adgang til en telefax 
og/eller en PC med modem, 
har du mulighed for at hente 
mange flere meteorologiske 
oplysninger til brug for din fly
veplanlægning. 

Selvbriefing 
Selvgjort er velgjort - siges 
det, men bag selvbriefingtan
ken ligger nu mere et par be
tragtninger om adgang til me
teorologiske data, når og hvor 
det passer brugeren og i en 
form og mangfoldighed, der 
langt overgår både tekst-TV 
og telefonsvarer. Selvbriefing 
gennem anvendelse af OP
MET og Faxresponse skal ikke 
erstatte telefon eller personlig 
briefing, men er et supple
ment, der giver den samlede 
vejrplanlægning større værdi 

w 
DMI Flyvevejr 
Vejrbriefing tlf: 
3915 72 72 
VMC-udsigt tlf: 
39157288 
VMC, METAR og TAF 
på TV 1 Tekst-TV fra side 430. 

Rådet for større flyvesikkerhed 

og dermed større flyvesikker
hed. OPMET er betegnelsen 
for en database med opera
tionelle meteorologiske data. 
I OPMETfinderdu,TAF, metar, 
sigmet, højdevinde m.v. som 
enkeltmeldinger eller samlet i 
lister og ruter. 

Faxresponse indeholder 
alle typer luftfartsmeteorologi
ske vejrkort fra hele kloden. 
Der er analysekort over Dan
mark, højdevinds- og signifi
kantkort for Europa, Nordat
lanten o.s.v .. 

For at få adgang til disse to 
informationssystemer skal du 
have et flyvecertifikat eller re
præsentere et luftfartsforeta
gende. Se A/C-8 19/95 af 20 
juli, ogFLYSIKnr.9, november 
1995. Kan du opfylde et af dis
se kriterier, skriver du til OMi 
Vejrtjenesteafdelingen, Lyng
byvej 100, 2100 København 
Ø, og beder om en adgangs
kode. Husk at oplyse; navn, 
adresse og certifikatnummer. 

Når formalia er i orden, kan 
du komme i forbindelse med 

Oversigt: ...... dag døn kJ .: 

Vejr: 

Sigt ved jolden: 

Skyer: 

Nulgrad: 

Isning: 

Turbulens: 

Vind ved jofdøn: 

Højdevind 10000ft 

50001! 

2000ft 

Lavesle ONH: hPa. Solnedgang: 

OPMET fra din PC. Den skal 
være udstyret med modem og 
et kommunikationsprogram 
{Windows er ikke nødvendigt, 
men Windows programmet 
"Terminal" kan bruges). 

Faxresponse kommer du i 
forbindelse med ved brug af 
telefon og telefax. En kort 
oversigt over produkterne får 
du sammen med adgangsko
den. Resten går let og enkelt, 
for der er vejledning i telefo
nen. 

Som et yderligere supple
ment til den formelle flyveme
teorologiske information kan 
du, på DMl's Internetservice 
(www.dmi.dk) blandt meget 
andet hente aktuelle satellit
og radarbilleder. 

Tjek vejret inden du sidder 
i flyet - ikke kun fordi du har 
pligt til det - men også for fly
vesikkerhedens og din egen 
skyld. 

Rådet for Større 
Flyvesikkerhed 
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Skal lufthavnene i Alborg 
og Odense kommunaliseres? 
Forslag herom forelagt Folketinget 

Der har i flere år været tørt for
handlinger med kommunerne 
i Nordjylland og på Fyn om 
overtagelse af statslufthavne
ne Ålborg og Odense. Det har 
nemlig længe været regerin
gens erklærede mål, at alle 
provinslufthavne skal drives i 
lokalt regi, dog med undtagel
se af dem på Bornholm og Fær
øerne, hvor særlige geografi
ske forhold gør sig gældende. 

De fleste af de implicerede 
kommuner synes dog ikke at 
være særlig forhippede på at 
overtage lufthavnene, selv om 
de kan fås billigt - den tidligere 
trafikminister Jan Trøjborg har 
således tilbudt de fynske 
kommuner, at de kunne købe 
Odense Lufthavn for en krone. 

Hans efterfølger Bjørn 
Westh har sænket prisen 
yderligere. I det forslag til lov 
om overdragelse af de to luft
havne til kommuner eller kom
munale fællesskaber, som 
ministeren fremsatte den 6. 
februar, foreslås det nemlig, 
at overdragelsen sker ve
derlagsfrit. Det præciseres i 
øvrigt, at overdragelsen kun 
gennemføres, hvis kommu
nerne ønsker det. 

Skulle overdragelsen blive 
en realitet, skal den nye ejer til
byde lufthavnens statstjene
stemænd ansættelse. Ønsker 
de ikke dette, bevarer de de
res tjenestemandsstatus, men 
i så fald er de forpligtet til at la
de sig udlåne til deres hidtidi
ge arbejdsplads. Den nye luft
havnsejer skal da refundere 
staten udgifterne til deres afløn
ning m.v. 

I øvrigt er der en mindre u
nøjagtighed i bemærkninger
ne til lovforslaget, der indledes 
således: 

Alborg og Odense lufthavne 
har siden oprettelsen i 1940'
eme væretdrevet af staten ved 
Statens Luftfartsvæsen. 
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Det var imidlertid kommu
nen, der anlagde Ålborg luft
havn og den blev taget i brug 
allerede i 1938. Den blev først 
statslufthavn i 1946 - efter at 
være blevet voldsomt udbyg
get (for statens regning) af 
den tyske besættelsesmagt. 

Kun en del af Ålborg 

I Ålborg Lufthavn, der siden 
1952 har været drevet i sam
drift med Flyvestation Ålborg, 
er det dog kun den civile dele 
af lufthavnen med terminal
bygninger, hangarer og andre 
bygninger, der skal overgå til 
kommunalt regi. På grund af 
den militære benyttelse af luft
havnen beholder staten selve 
flyvefeltet med baner samt 
kontroltårnet med tilhørende 
udstyr. 

Den bogførte værdi af den 
del, der tænkes overdraget, er 
ultimo 1996 22,8 mio. kr. 

Indtil 1995 har driften af 
lufthavnen givet underskud, i 
1992 således 9,3 mio. kr. efter 
forrentning og afskrivning af 
investeringer. I de følgende år 
faldt driftsudgifterne noget, 
dels i kraft af forskellige effek
tiviseringsforanstaltninger, 
dels ved en ændret intern ud
giftsfordeling i Statens Luft
fartsvæsen. 

I 1995 konstateredes for 
første gang et overskud (på 
0,5 mio. kr.), og en væsentlig 
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stigning i rute- og chartertra
fikken har bevirket, at der for 
1996 blev tale om et drifts
overskud på ca. 5 mio., i beg
ge tilfælde efter forrentning og 
afskrivning. 

Antallet af ansatte ved sel
ve lufthavnsdelen svarer til 33 
årsværk. Af de ansatte er de 
27 statstjenestemænd. 

Desuden er der beskæfti
get 32 SLV-medarbejdere i fly
ve I ede Isen og ved teknisk 
vedligeholdelse af kontrolud
styr. Disse berøres ikke af en 
eventuel overdragelse af luft
havnen, idet flyveledelsen fo
reløbig skal udføres af SLV i 
henhold til aftale med forsva
ret. 

Storebæltsforbindelsen og 
Odense 

Spørgsmålet om overdragel
se af Odense lufthavn til lokal
samfundet har stået på siden 
1996, men kun kommunerne 
Bogense, Otterup og Sønder
sø har vist seriøs interesse i at 
blive medejere af lufthavnen, 
hvis driftsunderskud for 1996 
andrager 3,6 mio. kr. 

På grund af den forventede 
nedgang i trafikken som følge 
af åbningen af den faste for
bindelse over Storebælt må 
der regnes med årlige drifts
underskud af en størrelse, 
som de tre kommuner ikke kan 
bære alene, og Fyns Amts-

. 
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Af Hans Kofoed 

kommune har derfor fjor efter
år nedsat en arbejdsgruppe til 
at overveje spørgsmålet om 
en overtagelse af lufthavnen, 
hvis bogførte værdi ultimo 
1996 er 11,4 mio. kr. 

Antallet af ansatte ved sel
ve lufthavnsdriften svarer til 33 
årsværk. Af de ansatte er 26 
statstjenestemænd. Hertil 
kommer SLV-medarbejderne i 
flyveledelsen, men de berøres 
ikke af en eventuel kommuna
lisering af lufthavnen. 

Uvis fremtid 

Odense lufthavns fremtid kom
pliceres yderligere af, at start
banen trænger til ny belæg
ning, formentlig senest næste 
år, og at miljømyndighederne 
kræver etablering af et opsam
lingsanlæg til urea, der anven
des ved afisning af banen. 

Udgifterne hertil skønnes 
at blive 15 mio. kr., og Trafik
ministeriet stiller i udsigt, at 
dem vil Staten betale - hvis de 
lokale kommuner overtager 
lufthavnen. 

I modsat fald agter ministe
riet ikke at ofre noget på luft
havnen, og det vil derefter 
afhænge af banens tilstand, 
hvor længe den vil kunne hol
des åben for trafik. 

Så under alle omstændig
heder synes Odense Luft
havns tid som statslig snart at 
være et afsluttet kapitel. • 
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Mooel-
siderne 

Dankok nummer 158 i luften -
Det er dette fly, der nu er udstil
let på Danmarks Flymuseum. 

Dankok havde en propel, der 
målte godt tre meter i diameter. 

Land Biplan Nr. 2 
I mellemkrigsårene bestod 
Marinens Flyvevæsen stort 
set kun af to luftflotiller, i mo
derne sprogbrug eskadriller. 
Den ene havde rekognosce
ringsfly på pontoner, den an
den jagere med hjulunderstel. 

Jagernes opgave var især 
at beskytte flådens ankerplad
ser mod luftangreb, og den før
ste type, der blev anskaffet, var 
engelsk, i øvrigt den første af 
mange eksportordrer til den 
senere så berømte Hawker 
fabrik. 

Flyet, der havde den dan
ske typebetegnelse L.B. li 
(Land Biplan Nr. 2), var base
ret på Hawker Woodcock 
(skovsneppe), der fra 1924 til 
1927 blev leveret i et antal af 
61 til Royal Air Force. 
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Under ledelse af Sidney 
Camm, senere kendt for typer 
som Hurricane, Hunter og Har
rier, blev der efter dansk ønske 
foretaget en begrænset om
konstruktion. 

I stedet for Bristol Jupiter 
blev der installeret en Arm
strong-Siddeley Jaguar IV på 
385 hk. Det var en 14-cylind
ret stjernemotor, som drev en 
tobladet træpropel med en 
diameter på godt tre meter. 

Ombygningen bestod des
uden i en mindre forlængelse 
af kroppen, hovedsagelig om
kring cockpittet, samtidig med 
at man øgede spændvidden 
på overvingerne og tilsvaren
de reducerede den på under
vingerne. 

Resultatet blev Hawker Da-

necock, herhjemme kaldt Dan
kok, som er emnet for denne 
måneds modelpræsentation. 

Det var effer at en række 
danske fly-eksperter i England 
havde overværet demonstra
tionerne af Hawker Woodcock 
li, at man besluttede sig til at 
anskaffe flyet til Marinens 
Flyvevæsen. Der blev bestilt 
tre eksemplarer direkte fra 
den britiske fabrik, og så slut
tede man kontrakt om licens
produktion af resten af flyene 
på Orlogsværftet i Køben
havn. 

Den første Danecock -
nummer 151 -blev prøvefløjet 
af den erfarne Hawker-testpi
lot P.W.S. Bulman den 15. de
cember 1925, og en måned 
efter var 152 og 153 klar til 

levering. De blev fuldt told 
klareret (det skulle man selv
følgelig) i februar 1926 og an
kom samme måned til Dan
mark. 

Aftalen om licensprodukti
on blev indgået, og på Orlogs
værftet gik man i gang med at 
bygge de 12 Dankok L.B.II 
maskiner, som fik numrene fra 
154 til 165. 

Alle fly blev anvendt af 2. 
Luftflotille, der var hjemhøren
de i Ringsted, ganske vist no
get langt fra vandet for et ma
rine-fly, men sådan var den mi
litære flyvning organiseret i de 
år. 

Der var faktisk i 1927 en 
påfaldende stigning i havari
erne inden for den militære 
flyvning i Danmark. En del af 
forklaringen herpå var i følge 
eksperterne, at fordringen til 
natflyvning og jagerflyvning 
var sat i vejret. Man fløj altså 
mere og fik flere og flere fly at 
tage vare på. 

Hawker Dankok-jagerne i 
Ringsted klarede dog de man
ge tekniske problemer godt, 
og man registrerede kun få 
uheld, hovedsageligt i forbin
delse med motorerne. 

Man begyndte at anvende 
super-chargere i jagerflyene 
for at motorerne kunne arbejde 
bedre i de højere - tynde -
luftlag, som man nu opererede 
i med sine nye fly. 

De danske fly -teknikere 
eksperimenterede meget med 
at forbedre motorernes ydeev
ne, og det resulterede i, at sø
løjtnant E.Rasmussen ved Det 
kongelige danske aeronau
tiske Selskabs flyvestævne i 
Kastrup Lufthavn den 4. sep-
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tember 1927 satte en impone
rende højderekord på 8.830 
meter. 

Senereforbedrede løjtnant 
Rasmussen den skandinavi
ske højderekord til 9.600 me
ter i sin veltrimmede Dankok 
L. B. li -jager. 

11934 deltog Marinens 
Dankok-fly i de skandinaviske, 
militære fly-konkurrencer, og 
besatte en imponerende 5. 
plads i dyst med en række 
mere moderne militær-fly fra de 
andre skandinaviske lande. 

Den danske marine var 
meget glade for sine Dankok. 
Da leveringen af de bestilte 
Hawker Nimrod jagere blev 
forsinket, klarede man sig ved 
at beholde sine Dankok i 
tjeneste indtil 1937. 

De flyvende (vand)haner 
var nemlig et effektivt og frygt
indgydende våben. I bogen 
Mindeværdige dage i dansk 
militærflyvnings historie, som 
er udgivet fra Flyvevåbnets 
Bibliotek - og i øvrigt varmt kan 
anbefales - er kort omtalt den 
episode under Hærens årlige 
militærmanøvrer i oktober 
1928, hvor der pludselig duk
kede syv kampklare og strids
lystne Dan kok jagere op i ste
detfor de fire Fokker-maskiner 
som Hærens Flyvertropper 
havde lovet at sende til trop
peøvelsen. Og så blev der pa
nik på jorden! 

Fokkerne var blevet jaget 
på flugt af de flyvende sø
mænd, der åbenbart havde 
fået lyst til at blande sig i kri
gen. 

Man har heldigvis bevaret 
en Dankok jager. Det er 158, 

Modellen fra Aeroclub er i ska
la 1:72. 

Kokarder og splitflag til de 
danske Dankok findes i decal
ark i hobbyforretningerne og 
kan fås hos Jakob Stoppe/, 
Smallegade 8 i København. 

som nu er udstillet på Dan
marks Flyvemuseum efter af 
flyet i en årrække at havde pry
det våbenudstillingen på Tøj
husmuseet i København. 

Det er et meget flot og vel
bevaret eksemplar, der ser ud, 
som om det lige er rullet ud fra 
Orlogsværitets samlehal. Hvis 
nu man var amerikansk millio
nær og altså havde magt kom
bineret med agt, så fik man 
gjort Dankok til flyvende mu
seums-genstand, så man igen 

kunne nyde brølet fra Arm
strongens 385 heste! 

Modellen: 

Takket være de små, private, 
engelske plasticmodel-fabri
kanter, som ind imellem ud
sender samlesæt til fly-typer, 
der ikke er alment kendte, kan 
man nu bygge en herlig Dan
kok i skala 1 :72. 

Det er AeroClub Models, 
fra Ravenshead i Nottingham. 
Sættet kan iøvrigt fås hos 

Sættet fra 
Aeroclub 
har fine 
detaljer, og 
modellen 
er nem at 
samle. 

Stoppel Hobby i København. 
Der er en fin kombination 

af plastic-dele og metalstøbte 
detaljer til blandt andet hjul, 
propel og motorer i sættet, og 
det betyder, at resultatet bliver 
godt og flot. 

Læsestof om Dankok fin
des i Francis K. Masons bog 
Hawker Aircraft since 1920.1 
Data-plan heftet om Wood
cock og Danecock af A. Gran
ger er en række fine tegninger. 
Og så kan jo som sagt nyde 
Dankok en in person på flymu
seet- og drømme både den og 
sig selv i den syvende himmel. 
Det falder den jo ikke ned af! 

Data for Hawker Dane
cock - Dankok L.B.11 

Motor: 1 stkArmstrong-Sidde
ley Jaguar IV på 385 hk. 
Spændvidde: 9,94 meter, 
Længde: 7,98 meter, Højde: 
3, 13 meter, Tornvægt 932 kg. 
Fuldvægt: 1330 kg. Max. has
tighed: 235 km/t. March-has
tighed: 169 km/t. Flyvestræk
ning: 430 kilometer. Praktisk 
tophøjde: 6950 meter. Re
kord-højde: 9.600 meter. • 
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MØDER 
Flyveteknisk Selskab 
Mandag den 21. april kl. 1930 i Ingeniørhuset, Vester Farimagsgade 29 i 
København: Control CenterCopenhagen. Foredrag af civilingeniør Svend Juul
Nyholm. Tilmelding: Tlf. 33 15 65 65, lokal 2055 eller fax 33 15 37 07. 

Dansk Flyvehistorisk Forening 
Lokalafd. København 

Onsdag den 16. april kl. 1930 i auditoriet på Svanemøllens Kaserne, bygn. 
23,2: En Introduktion til Kangerlussuaq Museum ved cand. phil. Paul E. Ancker. 

Danmarks Flyvehistoriske Selskab 
Søndag den 20. april kl. 10-16 på Mobilium, Billund: Modelbygning og 
flyrestaurering i Flyvemuseet. 

Københavns Flyvehistoriske Selskab 
Onsdag den 9. april kl.1900 på Tycho Brahe Planetarium, København: General
forsamling og film. 

For 50 år siden 
21. april 1947: Civilingeniør Per 
Kampmann, formand for besty
relsen i Det Danske Luftfartsselskab 
(DDL); indtræder i selskabets direk
tion . Hidtil har Knud Lybye været 
enedirektor. 

Trafikinspektør Viggo J, Rasmus
sen er udnævnt til underdirektør, 
kontorchef Johs. Nielsen til vicetra
fikchef. 

27. april: KZ VII prototypen OY
DUE havarerer under en præsen
tation i Skovlunde. Fabrikkens 
salgschef Fritz Drescher og de to 
passagerer, fabrikant Helge Jensen 
og direktør Poul Middelboe, om
kommer. 

Hos SUN-AIR har vi sat kunden i focus 
-vi ved hvad der skal til .... 
SUN-AIRs nye konkurrencedygtige 
vedligeholdelseskoncept er svaret ...... 
JAA 145 Aut. værksted SLV 002 - garanti for professionelt arbejde 

Professionel modtagelse og vejledning 
Professional rffelpt and guidance 

Højt specialiseret stab af mekanikere 
Professional and high ly skillcd staff of tcchnlclans 

Kontrolafdeling med styr på modifikationer etc. 
Own QC department with Up-t1>-Date Manual/SB/LDA library 

Altid et stort udvalg af originale reservedele 
Always a large inventory of originally repair parts 

Eget El & Avionics værksted 
lu house Electrical- and Avionlcs shop 

Eget motorværksted for Garrett 331- og P&W turbinemotorer 
In house approvcd engincshop for Garrett 331- and P&W turhinccngincs 

Garanti på både dele og arbejde 
Waranty on both parts and labor 

Skriftligt slut check på alle fly 
Writing Final Check on, all aircrafts 

Vælger du SUN-AIR of Scandinavia A/S som samarbejdspartner inden for flyvedligehold, 
vælger du samtidig en professionel og højt uddannede stab af flymekanikere som kan deres 
håndværk til bunds. 

SUN-AJR of Scandinavia A/S har konkurrencedygtige priser på såvel arbejdsløn som 
reservedele. Med ca. 22.000 partnumre på vore lagerhylder sikrer vi vore kunder mindst 
mulig tid på jorden. 

Vi er eksperter 
på følgende flytyper: 

....- Over 5700 kg. 

BAe J etstream 31 / 41 

Fairchild SA 227 

Cessna Citation 550 / SS 1 

..,_ Under 5700 kg. 

Cessna Citation 500 

Cessna alle typer 

Piper alle typer 

Partenavia P68 

Embraer EMB 11 OP 

Mitsubishi MU2B 

Mooney M20 

Beech 33, 35 

Beech 90, 95, 100 

Fairchild SA 226 

~ AUllfORIZED 
;111111 SERVICE 

f' Ring SUN-A/R Billund: +45 76 50 01 30 Århus: +45 86 36 30 55 
~ Alrllne service til GA pris 

~ I STATION 

Cessna 

~ 
TPE331 
MAJOR 
SERVICE CENTER 

~lliedSlgnal 
•••o•••c• 

Prøv SUN-AIR of Scandinavia A/S næste gang du skal have lavet service - du vil ikke fortryde. 



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.-tor .. 09.00-16.00, 
fre. 09.00· 14.00 
Første lørdag i måneden 10.00-15.00 
Telefon 4619 08 11 
Telelax46191316 
Postgirokonto: 5 02 56 80 

Dansk Ballon Union 
Henning Sørensen 
Kronhjortvej 4, 8270 Højbjerg 
Teleion 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 2775 

Dansk Kunstflyver Union 
Jason Green 
Poppel Alle 31 
3500 Værløse 
Telefon 4077 74 89 

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 
Bålhøj33 
9700 Brønderslev 
Telefon: 98 81 12 28, 
Fax 98 8113 92 

Fritflyvnlngs-Unionen 
Jens B. Kristensen 
Skalborgvej 4, Rørth 
8300 Odder 

Llnestyrlngs-Unlonen 
Henrik Bentzen 
Hedegaardsvej 29, 1 tv, 2300 Kbh. S 
Telefon 31 55 40 71 

RC Sport Danmark 
Steen Høj Rasmussen 
ljømehusene20 
2600 Glostrup 

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

25-27/4 
3-7/5 
10-18/5 
2--8/6 
8-18/5 
24/5-1 /6 
2-8/6 
8-13/6 
22/6-13/7 
21-28/6 
14-24/7 
28/7-2/8 
8-22/8 
9-17/8 
23-24/8 
1-21/9 
6-13/9 
18-19/10 

Nationalholdstræning, Arnborg 
Nationalholdstræning, Arnborg 
lnt'I Gliding Competition, Hockenheim, Tyskland 
SM, Tølløse Flyveklub 
DM, Arnborg 
Førsteinstruktør Fl-1 (9711), Arnborg 
SM, Tølløse Flyveklub 
Kunstflyvningskursus, Arnborg 
VM 1997 incl. træning, St. Auban 
Hjælpeinstruktørkursus Hl-1 (9701 ), Arnborg 
Arnborg Åben og juniorkonkurrence, Arnborg 
Talentkursus, Arnborg 
Junior EM 1997, Musbach Tyskland 
Førsteinstruktørkursus Fl-2 (9712), Arnborg 
Nationalholdstræning, Arnborg 
World Air Games incl. træning, Tyrkiet 
Hjælpeinstruktørkursus Hl-2 (9702), Arnborg 
Nationalholdstræning, Arnborg 

Motorflyvning 

6/4 
2-4/5 
11/5 

17-19/5 
31 /5-1 /6 
28/6 
28/6-2/7 
12-20/7 
2/8 
13-21/9 

DMU repræsentantskabsmøde, Odense Lufthavn 
Jersey - 43. lnt. Air Rally (info hos Dagmar) 
Rallyflyvning i Roskilde og Vamdrup (kvalificering til 
VM i Tyrkiet) 
DMU pinsetur til Berlin 
DM i præcisionsflyvning 
NM i præcisionsflyvning, Norge 
Malta - lnt. Air Rally (info hos Dagmar) 
DMU-tur til Sverige og Finland 
Air BP Rally, Tønder 
World Air Games (VM i rallyflyvning), Tyrkiet 

Ballonflyvning 

6-11 /5 
13-21/9 
15-25/11 

Danmarksmesterskab, Sorø 
World Air Games, Tyrkiet 
VM, Saga, Japan 

Drageflyvning 

27-31 /3 
5-6/4 
25-27/4 
16-19/5 
Maj/juni 
22-28/6 
5-2/7 
9-18/7 
14-18/7 
14-28/7 
19-26/7 
3-9/8 
15-17/8 
23/8-3/9 
6-7/9 
1/11 

PG / Landsholdstræning - Bassano, Italien 
Instruktørkursus 2 - Fasterholt 
HG / Landsholdstræning - Fasterholt 
1. afd. DM -drageflyvning - Fasterholt 
Sjællandsmesterskaber - Skjoldnæsholm, XC 85 
DM - paragliding, Fasterholt 
Venø-lejr (skolingslejr) - Venø 
Nordisk Mesterskab / HG - Sverige 
Optrækslejr - Fasterholt 
Verdensmesterskab / PG - Castejon de Sos, Spanien 
Veteran Games - Fasterholt, MOK 
2. afd. DM - drageflyvning - Fasterholt 
Evt. 2. afd. DM - paragliding 
For-EM / HG - Slovakiet 
Chefinstruktørseminar - Fasterholt 
Repræsentanskabsmøde - Sjælland 

~ 
Foreningen Danske Flyvere 
Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsen 

Formand: Generalloj!nant Chr. Hvidt 
Generalsekretær: Lultkaptajn Erik Thrane 

Seknttariat: Gl. Kongevej 3, 1610 København V 

Foreningens 79. generalfor
samling blev afholdt den 18. 
februar. I årsberetningen om
talte formanden de mange ar
rangementer, der havde væ
ret, hvor især skovturen og 
årsfesten havde haft rekord i 
antallet af deltagere. Forenin
gen havde i 1996 haft en net
totilgang på 31 medlemmer og 
medlemstallet pr. 1. januar var 
dermed 765. 

De reviderede regnskaber 
for Foreningen og de til denne 
knyttede fonde blev gennem
gået af kassereren som fik de
charge for alle. i 1996 havde 
Danske Flyvere's Fond igen 
uddelt 125.000 i legater og 
den samlede uddelte legat
sum var nu på lidt over 2,3 mil
lioner. Bestyrelsen foreslog 
uændret kontingent (275 kro
ner) men en forhøjelse af 
indskuddet til 300 kroner. Sidst 
indskuddet blev forhøjet var i 
1988. Generalforsamlingen 
vedtog begge forslag med bi
fald. 

Formanden, general Chris
tian Hvidt, og de to bestyrel
sesmedlemmer, generalmajor 
Bent V. Larsen og luftkaptajn 
Erik Thrane, var alle på valg -
og blev genvalgt. Bestyrelsen 
fortsætter således med uæn
dret sammensætning. 

En enstemmig bestyrelse 
indstillede til generalforsamlin
gen at direktør, oberst Val 
Eggers blev udnævnt til æres
medlem. Motivationen er af
trykt andetsteds i bladet. Ge
neralforsamlingen tilsluttede 
sig forslaget med et langt stå
ende bifald.-Val Eggers sagde 
i sin takketale, at nok have han 
i tidens løb fået en del hæders
bevisninger, men denne - givet 
ham af flyverkammerater -
glædede ham specielt meget. 

Under eventuelt nævnte 
formanden, at luftkaptajn Erik 
Bolvinkel i år havde 25 års ju
bilæum som medlem af besty
relsen. Desværre var BoMnkel 
forhindret i at være til stede, 
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Nye krav til 
radio-udstyr 
I nye AIC'er 04-06/97 fra SLV 
bekendtgøres om nye krav til 
VHFVOM udstyr, som desvær
re kan betyde en betydelige 
udgift for vore medlemmer. 

Med virkning fra 1.1.98 vil 
Danmark (som det er sket i 
andre europæiske lande) ud
vide VHF kommunikations
båndet til også at omfatte fre
kvenserne 136-137 MHZ. 

Og fra 1.1.99 vil visse lande 
i Europa introducere VHF-jord
stationer med kanalafstand på 
8.33 KHZ. Sådanne frekven
ser vil indledningsvis blive an
vendt i FL 245 og derover, 
men formentlig omkr. år 2003 
også i "Lower Airspace". 

Fra 1.1.98 indføres der nye 
immunitets-krav til VHF/COM 
modtagere (118-137 MHZ) og 
ILSNOR modtagere (108-118 
MHZ). I Danmark vil de skær
pede krav være gældende for 
alt nyinstalleret udstyr med virk
ning fra 1.1.98, medens udstyr, 
som er installeret før vil kunne 
anvendes med forsigtighed 
indtil 1.1.2001. De skærpede 
krav er indført for at sikre be
skyttelse imod interferens fra 
FM radiostationer. 

Nyt fra svæve
flyveklubberne 

Herning Svæveflyveklub hav
de generalforsamling d. 15. 
februar. Her blev Jørgen Peder 
Jensen valgt til ny formand, da 
Kai Fredsø ikke længere ønske
de at fortsætte på posten. Jør
gen Peder Jensen har været 
medlem af Herning Svævefly
veklub siden 1978 og er in
struktør og S-kontrollant. 

I uge 17 holder klubben for
årslejr, Spring Camp '97, hvor 
man forventer mange deltage
re. Som noget nyt tilbydes der 
ud over almindelig flyvning og
så kurser i grundskoling, stræk
flyvning, kunstflyvning og 
ftyslæb. Om aftenen bliver der 
naturligvis hygge og fælles
spisning for såvel piloter som 
for deres familier. Til den tid vil 
vejret forhåbentligt være så 
godt, at campingpladsen bliver 
fyldt med vogne og telte. 
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Dansk Motorflyver Union 

Adresse: 

Toftlundgårdvej 12, 
Mikkelborg, 6630 Rødding 

Fax 75 51 83 42 

Konkurrencer 1997 

Følgende konkurrencer afhol
des i år: 

Danmarksmesterskabet 
den 31. maj-1 . juni i Skive og 
Air BP Rally den 2. august i 
Tønder. Air BP vil igen være 
sponsor for begge konkurren
cer. Tilmeldingsblanketter vil 
blive fremsendt til klubberne 
og til de der tidligere har del
taget ca. en måned før kon
kurrencen. 

Ud over disse konkurrencer 
gør vi opmærksom på Midtjysk 
Airrally i Herning den 12. april, 
reservedag den 19. april. 

Den 11 . maj afholdes udta
gelsesrally tilWorld Air Games 
(WAG) i Roskilde og Vamdrup. 
Der skal udtages et hold på 
Sjælland og et eller to hold i Jyl
land. Rallyet afvikles efter de 
internationale rally regler og 
udtagelsen medfører at man 
kommer med til WAG, der af
holdes i Tyrkiet midt i septem
ber. Deltagergebyr og rejse 
betales af KDA/DMU. Man 
skal selv betale leje af fly i 
Tyrkiet. Flytypen, der kan lejes 
er en Cessna 172 med 205 hk. 

WAG er kort fortalt flyvnin
gens olympiade med delta
gelse af alle sportsgrene in
denfor flyvning. Arrangørerne 
forventer ca. 4000 deltagere 
fra hele verden. Det danske 
hold vil bl.a. bestå af svæve
flyvning, motorflyvning, fald
skærmsspring, ballonflyv
ning, kunstflyvning og model
flyvning. Holdet vil blive ens 
påklædt betalt af KDNspon
sorer. Spørg din klub om præ
sentationsvideoen, der er 
sendt til alle klubber. 

Tilmelding til udtagelses 
rallyet sendes ud sammen 
med indbydelsen til DM. Har 
du spørgsmål er du velkom
men til at kontakte Vagn Jen
sen eller Mogens Thaagaard. 

Organisationsnyt 

DMU-repræsentantskabsmøde 
afholdes søndag den 6. april kl. 10 i Odense Lufthavn. Indkal
delse er sendt til klubberne sammen med årsberetning. Læs 
den, diskuter den og kom med kommentarer og forslag - og 
allerhelst - hjælp. Husk på, at DMU bestyres af en flok fuld
tidsarbejdende personer med sparsom fritid! 

Menneskelig ydeevne 
og begrænsning 

DMU modtog i januar et antal 
af SLV's nye pjece Pilot Deci
sion Making i et antal svaren
de til antallet af DMU-medlem
mer. De blev videresendt til 
klubberne, som så forhåbent
ligt har sørget for, at de kom
me i medlemmernes hænder. 

PDM (Pilot Decision Ma
king) er et emne i den under
visning i faget Menneskelig 
ydeevne og begrænsning, 
som fremover er et krav på al
le certifikatniveauer. Faget vil 
med tiden derfor også indgå i 
PFT-teoridelen. 

KDA etablerer ny 
miljøorganisation 

Faget er iøvrigt grundigt 
gennemgået i den artikelræk
ke, FLYV netop har bragt, og 
artiklerne er samlet i et hefte, 
som kan fås hos SLV (certifi
katkontoret). 

SLV oplyser, at ca. 75-80 % 
af alle havarier og hændelser 
skyldes menneskelige fejlta
gelser - "Human Factors". Om
kring halvdelen af disse fejlta
gelser skyldes fejlagtige be
slutninger. Så der skulle være 
god grund til at studere den ud
sendte pjece. 

KDA's muligheder for at påvirke beslutninger omkring miljøsager 
har ikke været tilfredsstillende. 

Derfor ønsker KDA at opstille et landsdækkende net, der skal 
give et bedre grundlag for at registrere miljøsager allerede i start
fasen og samtidigt give KDA's Miljø- og Teknikudvalg mulighed 
for at involvere sig. 

Ideen er, at der i hvert amt udpeges en KDA-miljørepræsen
tant, der af KDA er bemyndiget til at deltage i bl.a. Friluftsrådets 
møder og lign. Endvidere skal miljørepræsentanten repræsen
tere KDA lokalt i det amt, hvor vedkommende er bosiddende. 

I erkendelsen af, at opgaverne ikke kan løses af frivillige alene, 
er der indledt forhandling med Danmarks Idræts-Forbund om at 
kunne trække på deres professionelle ekspertise. I øjeblikket ser 
det ud til at der kan findes en samarbejdsmodel. 

KDA's miljøorganisation ser ud til at blive godt modtaget. Der 
er allerede givet tilsagn fra følgende om at fungere som KDA
miljørepræsentant i nedenstående amter: 
Nordjyllands Amt ... .. ................. Flemming Kallehave 
Århus Amt .. .. .... .. ....................... Jens Ole Willumsen 
Vejle Amt .................................. Lars R. Petersen 
Ribe Amt... ... ....................... .. .... Bent Holgersen 
Sønderjyllands Amt .................. Dagmar Skov 
Vestsjællands Amt .................... Knud Larsen 
Storstrøms Amt .......... ... .. .. ........ Donald E. Thestrup 
Bornholms Amt .. .. ..... .. ..... ......... Kai Munch 
Frederiksborg Amt .. ........... .. .... Christian Zilstorff 
KøbenhavnsArnt ...... ..... ........... Henrik N. Knudtzon 
København/Frederiksberg .... .. . Henrik N. Knudtzon 

Når organisationen er helt på plads vil klubberne blive 
informeret direkte herom. 
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Organisationsnyt 

Alle indlæg til organisationssiderne skal sendes til 
KDA-huset 
Lufthavnsvej28 
4000 Roskilde 

helst på diskette i Word, WordPerfect eller lign. 
Udskrift vedlægges. 
Deadline den 3. hverdag i måneden. 

Startafgift og radio
korrespondance 

På ATS-funktionærernes ge
neralforsamling afholdt i april 
1996, blev der givet udtryk for 
at VMC-flyvepladserne sav
nede en kontakt med Statens 
Luftfartsvæsen. Der blev rettet 
henvendelse til SLV og en 
mødedato fastlagt. 

Tirsdag den 11. december 
1996 blev der i Luftfartshuset 
afholdt møde med flyveplads
cheferne og repræsentanter 
fra SLV. Blandt mange emner 
som blev debatteret bl. a. 
startafgifter og brug af radio. 

Startafgifter 

Desværre er der nogle piloter 
som unddrager sig at betale, 
når man flyver rundt i det dan
ske land. 

Især har man observeret 
dette fænomen udenfor tjene
stetid på nogle flyvepladser. 
Måske fordi, at man ikke hav
de tid til at putte den sølle 50-
er i sprækken på postkassen/ 
cigarkassen, der er fast inven
tar allesteder rundt omkring, 
eller glemte at betale giroblan
ketten, som man da tog med 
sig hjem fra flyvepladsen. 

Samtlige mødedeltagere 
var overbeviste om, at det 
ihvertfald ikke er med vilje, at 
piloterne glemmer gebyret -

da det jo er peanuts i hele 
regnskabet omkring en flyve
tur. 

Så derfor gode flyvevenner 
- hold fast i den gode flyver
moral - fat kuglepennen, skriv 
dig på flyvepladsjournalen og 
betal den sølle 50'er. 

Brug af flyradio 

Det er en god ting altid at lytte 
på radioen, når man flyver. Vi 
har alle hørt om flyhændelsen, 
hvor to fly - det ene landende 
- det andet på vej ud til start
position - mødtes på banen 
med nogle kedelige skader 
på flyene til følge. 

Som der står i rapporten fra 
HCL: Piloterne lyttede begge 
på frekvensen, men ingen af 
dem sagde noget på radioen, 
derfor var ingen af dem klar 
over den andens position. Det 
er god kutume at kalde Trafik 
- opgive position - fra/til - hen
sigt, også i nærheden af fly
vepladser uden radiopligt. 

Så simpelt kan man kan 
man være med til at forebygge 
uheldige situationer. 

på VMC-flyvepladsernes 
vegne 
Mogens Thaagaard, 
Herning Flyveplads 

KDA's repræsentantskabsmøde 

lørdag den 19. april kl. 10.00 

i KDA-huset 
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FLYVESIKKERHED 

Rådet for Større Flyvesikkerhed afholder 
- i samarbejde med Statens Luftfartsvæsen -

FLYVEINSTRUKTØRSEMINAR 
lørdag den 5. april på Flyvevåbnets Specialskole, Jonstruplejren, 

2750 Ballerup. 

Programmet er følgende: 

0930 Seneste mødetid (inkl. kaffe) 
0945 Velkomst ved formanden Kai Frederiksen 
1000 Flyvevåbnets elevudtagelsesproces og opfølgning (FLV) 
1045 MYB - menneskelig ydeevne og begrænsning (SLV) 
1130 Lægelige aspekter (Luftfartslægen) 
1215 Frokost 
1300 Havarimæssige menneskelige faktorer (HCL) 
1400 Human Factors - how to handle: Oplæg og gruppediskussion 
1530 Sammenfatning af gruppearbejde 
1600 Afslutning 

Ret til ændringer forbeholdes. 

Det er Rådets umiddelbare håb, at alle flyinstruktører deltager 
mindst en gang hvert andet år i disse møder, der i øvrigt muligvis vil 
blive obligatoriske for alle flyveinstruktører under en lignende form. 

Alle flyveskoler er blevet kontaktet direkte. 
Tilmeldingsfristen var 24. marts, men måske kan det nås 

endnu. Yderligere oplysninger hos Rådet for Større Flyvesikkerhed, 
tlf. 31310643, fax 31310644 eller hos Gert Juster, tlf. 32478133. 

Hvis interessen for dette arrangement er tilstrækkelig stor, er det 
planen at afholde et lignende møde i Midtjylland sidst på året. 

Nyt fra motorflyveklubberne 

Roskilde Flyveklubs aktiviteterbestår i april måned afforårsopvarm
nings-konkurrence den 13/4 med 19/4 som alternativ. Den 19/4 er 
der desuden standerhejsningsfest i klubhuset. 

April måneds aktiviteter kan sammen med de kommende må
neders aktiviteter, den kommende sommers ture, information om 
Flyvningens Dag '97 (17/8-97 på Roskilde Lufthavn), en liste over 
vejrinformationer og ca. 20 andre emner læses på Roskilde Fl
yveklubs Internet web site på http://home2.inet.tele.dk/moru. 

Holbæk Flyveklub havde den 18. februar besøg af hjemme
bygger Jens Kannegård, Sorø, der fortalte om bygningen af hans 
Polywagon, hvor han selv havde fremstillet alt med undtagelse af 
motor og instrumenter. En interessant aften, hvor man fik et godt 
indblik i hvad tålmodighed er. Enkelte medlemmer mistede nok 
en enkelt dagdrøm eller to. 

Skive Motorflyveklub har startet sæsonen med PFT-aftener den 
18/2 og 4/3 i cafeteria Propellen i Skive Lufthavn. Der var mødt 16 
piloter op for at få genopfrisket teorien, og enkelte for at forberede 
sig til et PFT. Der blev lagt specielt vægt på almindeligt forekom
mende fejl ved prøver og meteorologiske koder, ligesom den almin
delige checkliste og nødchecklisten blev gennemgået. Klubbens 
hus er nu samlet, og der skal arbejdes en del de næste par' 
måneder for at få opsat skillevægge, etableret vand og strøm, 
isoleret osv., så det kan blive klart til sommerens aktiviteter. 
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SAS FLIGHT ACADEMY 
og 

SKOLEN FOR LUFTFARTSUDDANNELSERNE 

uddanner 

TRAFIKFLYVERE 
Ring eller skriv efter uddannelsesprogram med nærmere oplysninger 

om optagelsesbetingelser, uddannelsesforløb, priser "c. 

~ hos: IJAI 
SLU TRAFIKFLYVERSKOLEN/ FLIGHT ACADEMY 

DANISH AVIATION COLLEGE 

lufthavnsvej 60, DK 4000 ROSKILDE 
Tel. +45 46 19 14 88 - Fax +45 46 19 13 12 

6.-part i PA 28-161: OY-BTU 
Et velholdt fly årgang 1978 stationeret 1 

egen hangar på EKRS. TT ca. 2090 med 
samme motor sidste LO forår 96. 
Udstyr: AOF, VHF, VOR, GPS, autopilot. 
Priside: 25.000.- kr. 

Henvendelse: 
Hans Slotsbo, tlf. 53 48 33 69 eller 
Leif Pedersen, tlf. 53 64 32 77 

Piper Tripacer 
PA 22-150 

Årg. 1951 sælges. 
Tlf. 7555 7069 

KONTAKTANNONCE 
Jeg keder mig! For jeg bliver fløjet 
og puslet for lidt. Og jeg som så 
gerne vil og så næsten uden om
kostninger. Ring til ham den »gam
le« på tlf. 7532 0060. 
Jeg tror, han er til at handle med. 
Kærlig hilsenALY (Auster 512Arrow) 

Hangarplads udlejes 
på Ars Flyveplads. 

Pris pr. md. kr. 500,-. 

Henv. tlf 9865 I 003 

Pilot søges 
Erfaren pilot til passager- og fragt
flyvning søges snarest. Vedkom
mende må være villig til stationering 
i udlandet. Kvalifikationer: Minimum 
900 timer total, instrument· og 
multieng. rating. Ansøgning med 
relevante data til billetmrk. »PILOT" 
til FLYV's annonceafdeling v/Jakob 
Tornvig, Solfang 12, 7160 Tørring. 

Sælges PA 28-140 
VFR årg. 1967 med 
Winglets, oplakeret for 
3 år siden, står i hangar. 
Sælges billigt, 
kr. 130.000,-. 
Tlf. aften 6595 4828 

·rcraft 

PROFESSIONEL PILOT? 

Kontakt piloternes fagforening, hvis du ønsker: 

- optagelse i A-kasse 

- at være med i det gode selskab. 

Er du under uddannelse, husk da indmeldelse i A-kasse 
indenfor 14 dage efter du er færdig. 

Flyvebranchens Personale Union + 
Upsalagade 20, 4 th., 2100 Kbh. Ø, tlf. 31 38 46 65 

f'- Annonce'e. telefon 

75801018 
Part sælges I Cessna 172 
Stationeret på EKRK, GPS, 
IFR. Tacho kr. 500,-. 
Henv. Niels Kjær 
Tlf. 4059 3059 

Cessna C-172-N 
Skyhawk 1977 
IFR og med GPS 55 AVD. 
Total 3350 timer, motor SO 
2170, sælges billigt. 
Hans Chr. Hansen 
nl 74665150-Bi/40459909 

Rallye 100 
I /4 part til salg i velholdt 

M SB0 B. Flyet er stationeret 
i hangar på EKRS (Ringsted) 

Rest motor 800 timer. 
Fast pris kr. 25.000,-. 

Henv. 4879 6S32 

TRAFIKFLYVER 
UDDANNE~E 

FLY OG HELIKOPTER 
IUSA 

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

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

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

ee•II Spareparts 
• Gode muligheder for instruktørjob 

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

Avtar International Ine 
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Business FIi es AIS 
er autoriseret Aircraft Service Center 
og reservedel . for Skandinavien og Ukraine. 
Vi tilbyder vor/. , : .Aet til alle ejere/operatører af Beech-fly, 
både når det Nfijt1f@dligeholdelse og reservedele. 

Business Services JM authorization no. SLV 014 

Sindal Airport - D~810tSfndi.!I -Tel. +45 98 93 62 22 - Fax +45 98 93 64 93 
. -;-; . ' . -~ 

fra Miami, Florida: 
• Nr. t i verden på First Officer kurser 
• bl.a. Beech 65-90 • Beech l 900C 

Shorts 360 • Lear Jet 25/35 
Cessna Citation - Boeing 727 

• Eleverne placeres i amerikanske 
passager- og fragtselskaber 

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

tidligere 

Skandinavisk representant for HAi 
Comair og Avtar: 

Tom Seglend, Skytebaneveien 7 A 
4300 Sandnes, Norge 
Tlf. & Fax: +47 516208 % 
E-mail: seglend@online.no 
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Piper Aztec PA 23-250 
For sale. Request info at 
phone +45 7 442 2536. 

Mr. Mogens Larsen 

eeee eweee~eee~ 
l:I 
8

1'fJ.1(arfog .91.ir 
ØNSKER 

172/182 indlejet til 
rundflyvningssæsonen 1997. 

.1(arfog .91.ir 
SØGER 
Piloter til 

rundflyvningssæsonen 1997. 

Henvendelse til: 

.1(arfog .91.ir 
Sønderborg Lufthavn • 6400 Sønderborg 

Telefon 74 42 22 85 • Telefrue 74 42 90 85 

Piper PA 140 sælges 
150 hk,årg.1966,TT 3030,mo
tor I 030, LOB ål augl98, 2 COM 
720 og 760, I VOR, 2 højdemå
lere, transponder mode C, 
audiopanel med marker samtAP 
navigator. Pris kr. 140.000,
Henv. tlf. 3099 751 I 

~ ... 
n, 
E 
C 
n, 
-0 
C. 

t2 

_>,,< ,B/1? 
Tw1n? 

Instruktør? 
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. 

TJ~M@~U 
Air- I Tralnlng Center West 

Karup Lufthavn . Tlf. 97 10 12 66 

Lige til at gå til 
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Industri & Sø 
Borupvang 4 
2750 Ballerup 
44 68 33 11 

THISTED LURHAVN A.M.B.A. 
THIST ED og HANSTHOLM kommuner 

RECEPTION •-·-Lufthavnschef Jens Riis er fyldt 60 år, og stopper derfor 
som lufthavnschef ved udgangen af april måned. 

Samtidig vil vi byde velkommen til vor nye lufthavnschef 
Erik Gjørup Kristensen, der starter pr. 1. maj 1997. 

Derfor vil det glæde os at se kunder, samarbejdspartnere 
og venner til en uformel reception 

Fredag d.18. april 1997, klokken 14.00 
i cafeteriet på Thisted Lufthavn. 

På bestyrelsens vegne 
Svend Heiselberg 

Svævefly 

ASW 20 C2 sælges 

Piper Cherokee PA-28/140 sælges 
1968-model VFR-udstyret. Heloplakeret 
ougust 1995. Fobriksoverhalet 150-motor 
ilagt 1993. Forbrugte timer co. 700. Cruise
propel, 115 knob. Nypolsrrede sæder med 
nyt betræk. King rodioudstyr. Pris kr. 
138.000,-. Henv. 38741181, lnrsen 

Tlf. 4218 3855 

Piper Cub J-3 65C 
1939 OY·AIS, TT 2600 hr, 285 hr 
since total renovation ol fuselage and 
engine, LDB until June 1998, located 
Vamdrup. Price DKK 150.000. 
Phone Jørgen Pedersen, 

KA 6 CR-Årg. 1964 
Sælges for højeste bud. 

Henv. Aviator, v/Jesper Mølbak, 
flt 9831 4089 el. Steen 

Jørgensen flt 9829 6687 lit. 7558 3402 

John llarl>øs 
Captain. Flight Trainer 

USAir 

Chris Harris 
•1rst Off",cer 

Evtrgrun lnttmational 

Barry Roche 
Pilot 

PttroUum lltlicopttrs Ine. 

They Asked Us to Make 
Them Professional Pilots. 

We Did. 
For over 30 ycars, Sierra Academy of Aeronautics has tra ined 

thousands of men and women from around the world for 
rewardmg careers in aviat1on. 

Ourproven training curriculum and experienced staff combincd with 
excellent Califomia weather, ideal terrain, and complcx airspacc, pre
pare our students to succeed in thc h ighly compet it ive pro• 
fessional pilot marketplacc. 

Ask us to make YQ!!. a professional pilot. We will. 

SIERRA ÅCADEMY OF ÅERONAUTICS 
Oakland International Airport 

Oakland, California 94614 , USA 
Tel: 510.568.6100 • Fax: 510.568.6116 

Web: www.sierraacaderny.com 
Ernail: info@sierraacadcmy.com 

In Scandinavia contact: Jorgen Andersen +45.4879.4525 
Aircraft Technician & Dispatcher Training Programs a/sa available. 
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Postbesørget blad 0900 KHC 
i. "i."2.01 '.:)·iC Df..1000944.2.7 ODD 
FL.'-.'lÆi..J1:å;E:rlET:3 B 1 E:L I OTEK 

Hf'.:1t--\S A . 2,CHR0DER 
.Jot-•\STRUPI...IE.J '240, .JOHBTRUP 
2.750 e,~:~LLEf?\J? 

Lær at flyve 
HER ER 
FLVVESKOLERNE 

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:sigtflyvnlng. PFT =periodisk flyvetræning. TWIN:tomotors. 
INT=internationa/1. NAT.=nationalt. nat-VFR:tilladelse til at flyve i mørke. 
FLT =flyvetelefonistbevis.AB•INmO:frabegyndelsen og frem til trafikflyver
certifikat på twin. INSTRUKTØR:flyveinstruktøruddannelse. OMSKQ. 
UNG:typeomskoling 

HOVEDSTADSOMRÅDET 
AIR GATE APS 
Lufthavnsvej 44, Roskilde Lllllhavn 
4000 Roskilde, Tlf. 46 19 14 22 
Bornholms Lufthavn, Rønne 

Tåsinge Flyveplads 

Alle certifikater, bannerslæb. 
Speciale: US konvel1eringer, teori 9 og 10. 
Teon: .AJNVHF /IVHF I FLT. Individuel A-teon. 

ALLERØD FL YVESKOLE 
Allerød Flyveplads, 3450 Allerød 
Tlf. 48 17 7915, Fax 4814 01 48 
Internet: www.dpp.dk/ekal 

A, I, Omskoling, PFT-A, I. TeoriA, lnt./Nat. VHF, FLT, Morse. 

CENTER AIR ApS 
Hangarvej A4, Roskilde Lllflhavn, 4000 ~ Ide 
Tlf. 46 19 08 07, fax 46 19 08 37 
Odense Lufthavn 

A,B,l,Twin, instruk1ør. Kunstflyvning, halehjul, omskoling, PFT
A,B,I, Twm. Nat./lnL-VHF, FLT, 11101S8. Teori: A, Bil og D. 
(konsesslonshaVl!f Bil og D: Center Air Ground School) 

COPENHAGEN AIRTAXI AIS 
Københavns Lufthavn Roskilde 
LllfthaVOS\'Øj 20, 4000 Roslolde 
1lf. 46191114,fax46191115 

A, B, I, TWIil AB-INIT10, Instruktør, nal-VFR, Omskoling, PFT·A. 
B, I, Twin.Teori:A, B+I, D, NATnNT-VHF, FLT-bevis. 

Lolland Falster Airpon, 4970 Rødby 
Tlf. 53 90 62 37, fax 53 90 66 72 
A. omskoling, PFT-A. Teori: A. 

HELIKOPTER-SERVICE AIS 
Lufthavnsvej 32, 4000 Roskilde, tlf. 46 19 15 11 

A, B, A!Hnilio, lnslruk1ør, Nat-VFR, omskoHng 
jettlelillOpter, PFT • A,B 

HELIFLIGHT EAST 
l.uftha\'ll$'l9 50 Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, dl. 46 19 00 11 

A og B skoling på heliwpler, nat-VFR saml PFT på helillOpter, 
omskoling til Jelhelikoplor incl. jet lundamentall, simuleret !•træning 
som inlegn,ret del af I-program på helikopter. 

IKAROS FLY ApS 
Hangarvej A 12, Roskilde Lllfthavn 
4000 Roskilde, tlf. 461910 10, fax 46 19 05 15 
Teori: A, B/ I+ D gennem Skolen for Civil Pilotudd. (CPU) 
Skole/PFT; A. B, I, D, twln , turboprop, instruktør, nal•VFR, 
omskoling, simulator, bannØISlæb. Speciale: US-konvetteringer. 
Koolnunlcatian: Nat.nnt VHF og morse. FLT gennem Skolen for 
Civil Piloludd. 

JETAIR FLIGHT ACADEMY 
LllflhavnSYeJ 50, 4000 Roskilde 
TIi. 461915 55, fax 461916 50 
Praktik: A, B, I, D, Twin, Instruktør, Turboprop samt PFT 
Teori: A, NI, Bil, D 
Kommunikation: Nat. VHF, lnt. VHF, FLT, Morse 

RINGSTED FL YVESKOLE 
Ringsted Flyveplads 
Haslewej 58, 4100 Ringsted 
Tlf. 40 461510 
A·skoling, omskoling, kunsttlyvning, A·PFT, halehjul- og 
spcnkursus 

SKOLEN FOR CML PILOT UDDANNELSE 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tlf. 46 19 16 30, fax 46 1913 15 
Teori: M , Bil, D. (koncessionshaver Bil og D:CAT) 
Desuden kurser I High L8Yel Meteorology, Jet Engine 
Fundamentals, Konverteringskurser I folb.m, udenlandske 
certifikater, Flyvetelefonistbevis kurser, BL 9 og 10 teori. Human 
factors and lirnilatioos, PFT·kurser samt alle former for 
laglwrser. Undervisning primært ldasseundervisning. Eniæll 
hold og specialkurser oprettes etter behov. 

LUFTFARTSSKOLEN (SLU) 
Luflhavnsvej 60, Roskilde Lllflhavn 
4000 Roslcide 
Tlf. 32 82 80 80, fax 32 82 80 95 
Eliehammers Alle, 2. sal 
7190 Billund, tlf. 75 33 23 88 
Teori: Bil, D, FLT, llyveklarerer, ftyveinstruklør- og 
konverterings•kurser. Andre luflfartsuddannelser tilbydes etter 
aftale ATS., AFIS-og radarlwrser m.v. 
Terminer og beoog9lsef som angivet i skolens undervisnings
program. 

FYN 
BELAIR 
Odense Lufthavn 34, 5270 Odense N, dl. 64 89 16 12 
Mobil 40 25 78 12 
Skoleflyvning til A, B og I saml omskoling og PFT, 
Teori til A samtNATnNT-VHF og FLT. 

CENTER AIR 
Odense Lufthavn, Rosengården, 5270 Odense N, 
Tlf. 65 95 44 44 
A•skoling, A. PFT, 1-molorS omskoling 

JYLLAND 
ATBApS 
Kærvej 98, 6400 Senderborg 
Tlf. 7 442 08 78, lax 7 442 15 78 

A, B, I, Twin, omskoling, PFT, Turboprop, 
US konverteringer. Ak1iv )Oblræning lor nyuddannede 8-piloter. 

BILLUND AIR CENTER AIS 
Box 6, Luflhavnsvej 43, 7190 Billund, TIi. 75 33 89 07, 
Fax 75 35 39 66 

A. B, I, Twin, AB lnitio, Instruktør 
PFT, omskolinger, Teon A, Nal/lnt-VHF 
US konverteringer 
Omskoling til bannelSlæb/!fyslæ 
Basic Aerobabc, Speciale: Uddannelse til sølly 

KARLOGAIR 
Senderborg Lufthavn 
6400 Senderborg 
Tlf. 7442 22 85, fax 7442 90 85 

Billund, tlf. 75 35 41 85 
Esbjerg Lullhavn, tlf. 75 16 05 85 
Tønder Flyveplads, Ill. 74 72 26 55 

A. B, I, Twin, Instruktør, Teon A. PFT og 
typeuddannelser, lnt./Nat., VHF, FLT, Morse, Konverteringer 

AIS HELIFLIGHT DENMARK 
LufthavnsveJ 35, Billund Lllllhavn 
7190 Bilklnd, Uf. 75 33 89 11 
A og B skoling på helikllpler, Nat-VFR samt PFT på helikopter, 
omskoling til 1elhelikopler mel. jet fundamentall, simuleret 
I-træning som mtegrerel del af I-program på helikopter 

NORTH FLYING AIS 
Aalborg afd.: AafJorg Lufthavn, 
9400 Nr. Sundby, Tlf. 98 17 38 11 
Alhus afd.: Artnis Lllflhavn, 
8560 Kolind. Tlf. 86 36 34 44 

A, B, f, TWIil, PFT, nat·PFT, teori A, instruktør 
Turbo Prop Skoling 

SYGOSAIR 
Vamdrup Flyveplads, 6580 Vamdrup. 
Tlf. 75 58 34 02 

Skoling til A saml PFT til A. omskol1ng alle 8f1!1lOC0fode. 
Teori: A, Nal./fnl VHF 

TRAlNING CENTER WEST 
Karup Llltthavn, 7470 Karup, Tlf. 97 10 12 66 
Stauning LiJflhavn, 6900 Skjern, Uf. 97 36 92 06 
Skive Lufthavn 
Viborg Flyveplads 
Herning Flyveplads 
Åmus Lllflhavn 
Vamdrup Flyveplads 

A, B, I, PFT til alle cert Twin, instruktør, Teori: A, B+I, D. 
lnl./Nat. • VHF, FLT bevis + teknisk og praklisk 
underVISning på liere turbo og J81 typer. 
(konssessionshaver Bil og 0: FTS) 





Stephan Auer 
First Officers 

l..auda AIT, Ausma 

John Barbos 
Captain, Flight T ramcr 

USAIT 

Barry Roche 
Pilot 

PerroUum Helicoptcs lnc 

THEY ASKED Us To MAKE 
THEM PROFESSIONAL PILOTS 

WEDID. 
FoR OVER 30 YEARS, Sierra Academy of Aeronautics has trained 
thousands of men and women from around the world for 
rewarding careers in aviation. Ourproven training curriculum and ex
perienced staff combined with excellent Califomia weather, ideal ter
rain, and complex airspace, prepare our students to succeed in the highly 
competitive professional pilot marketplace. 

We offer college degree options, assistance with J-1/M-l/F- l visas, hous• 
ing, transportation and other student services. 

AsK Us To MAKE You A PRoFEss10NAL PILOT. WE WrLL. 

SIERRA ÅCADEMY OF ÅERONAUTJCS 
OAKLAND INTERNATIONAL AIRPORT 
OAKLAND, CALIFORNIA 94614 • USA 

Tel: 510.568.6100 • Fax: 510.568.6116 
Web: www.s1erraacademy.com 

Erna,!: info@sterraacademy.com 

In Scandinavia contact: Jorgen Andersen Tel: +45.4879.4525 
Nellerodvej 22, DK 3200 Helenge Fax: +45.4879.8722 

Aircroft Technicion & Dispotcher Troining Programs o/so ovoiloble. 

Ct1ss11a 182 på prod11k11omlm,,.,1 1 h1tlt!pt1nde1 

Preliminary Performance Spedftcations 
Range 
Cruise Speed at 75% Power at K.000 ft. 

825 N,M 
140 f91'S 

Cruise Speed Max1mum S.L. .-----h16r'l<"C.C. 

Service Cei!ing 
Rate-of-Climb S.L. 
Takeoff Distance (Ground Roll) 
Maximum Ramp We1ght 
Fuel Capac1ty (Usable l 

~ ful Load 
Hnr.epower at 2,400 RPM 
Enø1ne, Fuel mjection Texlron Ly,:onung 
Propeller McCauley, 2- Bladed Const 

GARMIN'S SUCCES FORTSÆTTER MED 

GPSMAP 195 
som allerede er blevet et hit i Danmark 

hvorfor vi ogs~ fortsætter med vor 
INTRODUKTIONSPRIS! 

HUSK 

Vi leverer stadig 
GARMIN's fulde GPS 

program GPS89, GPS90 og 
GPS95XL 

samt VHF Håndradio 
(ICOM, Bendix/King) 

Head-æts (David Clark, 
"-------' 

Peltor m.fl.) fra lager. 

Som sædvanligt - købes også GARMlN'S produkter hos 
fagfolk, der sørger for alle tilladelser og naturligvis 
yder teknisk support - også efter du har handlet! 

Check altid pris med Avia før du handler ! 

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

Tlf. 32 45 08 00 • Fax 32 45 73 75 

Preliminary Pe 
Range 
Cruise Speed at 75 Power at 8,000 ft . 
Cruis Speed Maxi um S.L. 
Servi Ceiling 
Rat of-Climb S.L. 

round Roll) 
Maximum Ram e1ght 

(Usable) 

6KO M 
120KTS 
12.l KTS 

B.500IT 
7~U FPM 

940 Fr 
2.457 LBS 

GAL 
IJ LBS 

160 HP 
360l.2 
cdP11 h 

Ring eller fax stra ks efter informationskatalog og hør, hvor hurtigt du kan blive ejer a f en af disse to per ler! 

s SUN-AIR of Scandinavia A/S 
Lufthavnsvej 33, 7190 BilW 
Telefon +45 7650 0100 . Fax +45 7533 8618 
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Kort 
sagt 

Williams FJX-2 
Den amerikanske flymotorfa
bri k Williams International 
arbejder på en lille fanjetmo
tor, der betegnes FJX-2 og 
skal have et højt omløbstor
hold. Den er udviklet fra fabrik
kens FJ44-1 A på 1.900 Ibs. 
(863 kp), der anvendes i 
Cessna CitationJet, men 
blivervæsentligtsvagere, 700 
Ibs. (318 kp) . Påtænkt anven
delse er i et enmotors fire
sædet fly eller et tomotors 
med seks sæder og med en 
hastighed på over 200 knob 
(370 km/t). 

Alle syv 

Ved konstruktionen har 
man stræbt efter at lave en 
yderst støjsvag motor, og 
takket være avancerede frem
stillingsmetoder regner man 
med at prisen bliver "dramatisk 
reduceret" i forhold til nutidens 
jetmotorer, skriver Sport Avia
tion. 

NASA sponserer udvik
lingsarbejdet. 

Williams har bestilt et spe
cielt konstrueret fly til afprøv
ning af den nye motor og agter 
at vise det på dette års EAA 
Fly-In i Oshkosh, dog med en 
midlertidig motorinstallation -
den nye motor ventes først at 
få premiere i Oshkosh i år 
2000. 

Hvem der har bygget den 
flyvende prøvestand, vil Willi
ams ikke ud med, men Sport 
Aviation tipper, at det er Burt 
Rutans firma Scaled Compo
sites. 

Eurofighter DA4, der er monteret på British Aerospace fa
brikken i Warton, fløj første gang den 14. marts og der
med er alle syv udviklingsfly (development aircraft) med i 
flyveprøveprogrammet. Af de syv fly er to tosædede, DA4 
og DA6, der er samlet i Spanien. 

DA4 har Eurojet EJ200 motorer og den nye ECR-90 
radar. Sammen med DA6 skal den bruges til afprøvning 
af den tosædede udgaves flyveegenskaber og sammen 
med den ensædede tyske DA5 til radarudvikling og 
avionics integration. 

. . ~-- ·-·· .:-....-::::::-. _.-,..,..· .. ~ -~---- .,, , ... - -

~- ---- . ·_, .. 
. . - ----- ------- . . 
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Eurofighter DA4, der er tosædet, på sin første flyvning den 
14. marts. 

SAS valgte 
Volvo• igen 
Den 24. marts underskrev 
SAS og Volvo Aero Engine 
Services AB en ny aftale ved
rørende vedligeholdelse af 
flyvemotorer af typen JT8D-
11 og-217/219, der anvendes 
på SAS fly af typerne DC-9 og 
MD80, skriver personalebla
det INSIDE SAS. 

Aftalen, som omfatter i alt 
224 motorer, er treårig og 
strækker sig fra 1. januar i år 
til og med den 31.december 
1999. Den betyder en omsæt
ning på godt en million sven
ske kroner. 

Vedligeholdelsen af en mo
tor koster mellem fire og fem 
mio. kr på. besøg. I gennem
snit overhaler Volvo fem til syv 
SAS-motorer om måneden på 
sit værksted i Brummet ved 
Stockholm. 

Volvo Aero Engine Servi
ces AB har også tidligere stået 
for vedligeholdelsen af disse 
motorer. Ny i aftalen er en in
centivklausul, som indebærer, 
at Volvo får bonus, hvis efter
synstiden på en motor er min
dre end de stipulerede 50 da
ge. 

Luftfragt til 
Grønland 
I utilfredshed med SAS takst
politik gik den grønlandske 
handelsrgansation KNI i au
gust i fjor over til at chartre en 
DC-8 fra det luxemburgske 
selskab Cargolux til at flyve 
dagligvarer fra Billund til 
Kangerlusssuaq en gang om 
ugen. 

Men fra april bruger man 
igen SAS, der har sænket sine 
priser, så man kan konkurrere 
med charterflyet. Desuden er 
det en fordel for KNI at få 
fragten fordelt over hele ugen 
frem for at få 25 tons hver 
onsdag - Grønlandsfly, der 
står for den videre fordeling, 
kan ikke klare så meget på en 
dag. Nu får KNI ca. fem tons 
mandag, tirsdag, onsdag og 
fredag. 

Aftalen med SAS gælder 
foreløbig til september. 

FLS Aero
space 
FLS koncernen kom ud af 
1996 med et flot regnskabs
resultat, men det skyldes ikke 
flyaktiviteterne, om hvilke det 
i regnskabsmeddelelsen hed
der: 

"Selvom FLS Aerospace 
Holdings også i 1996 fik 
underskud - på det forventede 
niveau - blev året på mange 
måder tilfredsstillende. De 
seneste års omfattende effek
tivitetstorbedringer kombine
ret med en positiv markeds
udvikling medførte, at der nu 
er etableret et godt fundament 
for en fremtidig kompliceret 
ekspansion af FLS Aerospace 
inden for kerneområderne 

· basevedligeholdelse 
· komponentservice 
·tekniskservice 

I 1996 er kundebasen 
udvidet, og der er i årets løb 
indgået flere langtidskon
trakter, hvilket betyder, at sel• 
skabet ved indgangen til 1997 
har den hidtil største ordre
beholdning samt en tilfreds
stillende ordredækning for 
1997. 

For at øge servicen over 
for kunderne er der i 1996 
foretaget yderligere investe
ringer i blandt andet auto
matisk testudstyr samt kom
ponenter til Boeing 737, Boe
ing 767, DC-1 O og Airbus 320. 

For 1997 forventes de 
senere års fremgang at fort
sætte." Nettoomsætningen 
for 1996 blev på 718 mio. kr., 
resultatet af den primære drift 
et underskud på 66 mio. De 
tilsvarende tal for 1995 var 
532 mio. og 138 mio. De sam
lede aktiver steg fra 910 mio 
kr. ultimo 1995 til 1.220 mio. 
ultimo 1996, egenkapitalen 
fra 409 mio. til 569 mio., 
antallet af ansatte fra 1.081 til 
1.117 . 

Om datterselskaberne 
Nea-Lindberg og Danish Ae
rotech hedder det kun, at de 
"opnåede resultater omkring 
nul". 
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Sjusket malerarbejde førte til havari 

I august 1996 havarerede en Grob G.115D-1 i Florida under træning i kunstflyvning, og 
begge ombordværende omkom. Havariundersøgelsen fastslog, at årsagen var flutter i 
rortlademe, der førte til at flyet brød sammen i luften. 

Flyet var blevet totalmalet på et uautoriseret malerværksted, tilsyneladende uden at 
de bevægelige rartlader var blevet demonteret. Der var ikke blevet .skrevet" i flyets logbog 
af en FM-materielkontrollant for opmalingen, og skønt det er påbudt i flyets håndbøger, 
var krængeror, sideror, højderor og flaps ikke blevet vejet og afbalanceret igen. Deres 
moment var ikke checket mod de fastsatte grænseværdier, ligesom beliggenheden af 
flyets tornvægstyngdepunkt ikke var blevet genberegnet. 

Eksperter fra de tyske og amerikanske luftfartsmyndigheder har fastslået, at med det 
opmalede siderors større masse og moment kan der opstå flutter. De mener, at det næsten 
med sikkerhed var årsagen til havariet, og der ikke var andre tekniske problemer eller reduceret 
strukturel integritet, der var medvirkende faktorer. 

Grob har nu udsendt en servicebulletin, der foreskriver, at der monteres en ekstra lille 
massebalance i side- og højderor for at give yderligere sikkerhedsmargin til den kritiske 
flutter-hastighed. Modifikationen er godkendt af FAA, og når den er udført, kan der atter 
udføres kunstflyvning med Grob G.115C og 'D. 

Alborg og Odense 

I forbindelse med planerne om 
at overdrage dele af lufthavnen 
i Ålborg (se april nummeret s. 
31) har det vist sig, en betrag
telig del af lufthavnen faktisk al
lerede er kommunal, i hvert fald 
ifølge tingbogen. 

Det skyldes dog en admi
nistrativ fejl. 

Det var Ålborg kommune, 
der anlagde lufthavnen i 1937-
38. 

Efter krigen blev den over
taget af staten, og da har "man" 
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åbenbart glemt at underrette 
Tinglysningskontoret om ejer
skiftet. 

Og alle berørte parter har 
åbenbart troet, at formalia var 
i orden. Kommunen har såle
des afkrævet lufthavnsad
ministrationen ejendomsskat 
i de forløbne 50 år, men den 
indtægt går man glip af, hvis 
loven bliver vedtaget og kom
munen/kommunerne overta
ger området. 

Det første er der næppe 
tvivl om. Folketingets trafikud
valg har drøftet forslaget og 
indstillet det til uændret ved
tagelse. Repræsentanterne 
for Socialistisk Folkeparti og 
Enhedslisten vil dog ikke gå 
med til, at der bruges statslige 
midler til renovering af bane
anlægget i Odense. Det skal 
overdrages i den stand, det 
forefindes på overtagelses
tidspunktet. 

I øvrigt 
SAS og Lufthansa åbnede 
den 19. februar tælles salgs
kontor i Tyrkiets hovedstad 
Ankara. 

Major P.T. Lauridsen til
træder I.september som chef 
for Luftmeldedistrikt Kø
benhavn efter major K.O.F. 
Rygaard, der afgår med pen
sion pga alder. 

Civilingeniør Ulf Abra
hamsson, tidligere chef for 
SAS anskaffelse af nye fly, 
er valgt til formand tor Kung
liga Svenska Aero Klubben. 

United Airlines indfører 1. 
juli totalt rygeforbud på samt
lige sine ca. 2.200 daglige 
flyvninger. Allerede nu er det 
forbudt at ryge på langt de 
fleste af dem, og der man
gler faktisk kun 32 ruter til 
Latinamerika og Asien. 

Rolladen-Schneideratle
verede i november LS-4 nr. 
1.000. LS-4, der fløj første 
gang i februar 1980, domi
nerede i standardklassen i 
fire år, hedder det i Aerokuri
er, og vandt to VM. 

Virgin Express har ind
skrænket sin beflyvning af 
strækningen Bruxelles
København fil en daglig 
afgang midt på dagen, skri
ver Politiken den 8. april. 
Tidligere havde man også 
en morgenafgang fra Bru
xelles og en aftenafgang fra 
København. 

Maule, der begyndte 
flyproduktion i 1962, har nu 
afleveret mere end 2.000, 
alle højvingede enmotors 
med fast understel. 

Schleicher ASW 27, der 
fløj første gang den 3. april 
1995, blev den 22. januar 
som det tørste svævefly 
blevet typegodkendt samti
dig af de tyske og de ame
rikanske luftfartsmyndighe
der (LBA og FAA). Det har 
en spændvidde på 15 m og 
ifølge fabrikken et bedste 
glidetal på 48 ved 1 00 km/t. 
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Godt år for 
lcelandair 
1996 blev et godt år for Islands 
privatejede luftfartsselskab 
lcelandair. Selskabet trans
porterede 1.276.000 passa
gerer, 13% flere end i 1995, 
og fremgangen på indtægts
siden var 20%. 

Omsætningen blev på 1,8 
mio. DKK, en stigning på 
19,8% i forhold til 1995. 

Indtjeningen før skat blev 
761 mio, en stigning på 
24,4%, men selskabs- og 
ejendomsskatter reducerede 
resultatet efter skat til 568 mio. 

Havde det ikke været for de 
stærkt stigende priser på jet 
fuel, ville regnskabet være ble
vet endnu bedre.11995 udgjor
de brændstofforbruget 8% af 
selskabets samlede udgifter, 
i 1996 9,9%. 

Et gunstigt salg-lease back 
arrangement af en af selska
bets Boeing 757 bidrog til en 
styrkelse af egenkapital med 
24,4% til 476 mio. DKK. 

Grønlandsk 
flyvemuseum 
Den 5. april åbnedes Kanger
lussuaq Museum på den 
grønlandske lufthavn, der 
endnu nok er bedre kendt som 
Søndre Strømfjord. 

Det er nok verdens nord
ligste flyvemuseum. 114 afsnit 
vises lufthavnens historie si
den den blev anlagt i 1941. 
Det sker ved hjælp af plancher 
og mindre genstande, for des
værre råder museet endnu ik
ke over fly. 

Museumsbygningen er i 
sig selv et stykke historie. Den 
blev nemlig opført som hotel i 
1954 i forbindelse med at SAS 
åbnede "nordpolsruten" til det 
vestlige USA. Da der senere 
blev bygget et hotel på den 
anden side af lufthavnen, 
overtog USAF bygningen og 
anvendte den frem til 1992 
som hovedkvarter for Sondre
strom Air Force Base. 

Koordinator for arbejdet 
med at etablere museet har 
været major Paul E. Ancker. 

SAS og Cimber deler kode 
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Det tætte samarbejde, som SAS og Cimber Air har på 
indenrigsruterne, udvides nu med codesharing på ruten 
København-Newcastle, som Cimber Air har fløjet siden den 
1. april. 

SAS åbnede ruten i marts i fjor, men selv om der i det 
forløbne år var 28.000 passagerer, valgte man at indstille 
ruten ultimo marts - passagertallet var ikke stort nok. Det 
var ikke fordi SAS brugte store fly, at man ikke fik 
tilstrækkelig indtjening. Man anvendte Fokker 50, men SAS 
er et stort selskab med en ret så tung omkostningsstruktur. 

Et mindre selskab som Cimber Air har ifølge sagens 
natur en mere smidig administration og skulle derfor have 
bedre muligheder for at skaffe balance, selv om man flyver 
med fly af næsten samme størrelse som SAS, nemlig 
ATR42 til 48 passagerer. 

Cimber flyver to daglige dobbeltture mandag til fredag, 
morgen og aften men planlægger endnu en fra 1. juni. Des
uden er der en afgang fra Newcastle lørdag morgen og fra 
København søndag aften. Flyvetiden er ca. to timer, men 
da Cimber Air harto udgaver af ATR42, er fartplanen afpas
set efter den langsomste (-300). Hvis selskabet så flyver 
med -500, kommer man bare frem før tiden - og det er der 
næppe nogen, der er kede af. 

Den ordinære billetpris er 2.300 kr., inkl. evt. tilslutnings
fly fra Ålborg, Århus, Karup og Sønderborg, hvortil dog 
kommer lufthavnsafgifter på ca. 120 kr. 

Børn under 17 år betaler halv pris, og indtil udgangen 
af maj er der kampagnetilbud på 1.800 kr. 

Continental 
diesel 
Dieselmotoren er aldrig slået 
rigtig an som flyvemotor og 
slet ikke i lette fly, men nu prø
ver Teledyne Continental Mo
tors at lave en, der typisk er 
beregnet til firesædede fly 
med en hastighed under 200 
knob (370 km/t). 

Det bliver en firecyindret 
totakts boksermotor med et 
slagvolumen på 283 kubik
tommer (4,6 liter) og en ydelse 
på 200 hk ved 2.200 olm. Den 
skal ikke bruge almindelig die
selolie, men Jet A brændstof, 
som allerede findes på man
ge flyvepladser. 

Continental siger, at moto
ren, der betegnes CSD 283 
(Continental Supercharged 
Diesel) vil få et meget lavt 
brændstofforbrug og at den 
takket være avancerede frem
stillingsmetoder kun vil koste 
det halve af dagens flyvemo
torer af den størrelse. 

Udviklingsarbejdet, der 
støttes økonomisk af NASA, 
er i fuld gang, og Continental 
satser på at præsentere CSD 
283 på EAA Fly-In i Oshkosh 
om to år. 

De "nye" F-16 
Som omtalt i Flyv dec. 1996 
(s.4) har Flyvevåbnet købt fire 
brugte F-16 fra det amerikan
ske flyvevåbens overskuds
lagre, men da den F-16, der 
havarerede i England den 11. 
december, var tosædet, blev 
ordren ændret til tre F-16A og 
en F-16B. 

Det var meningen, at flye
ne skulle sendes til Danmark, 
men det blev ændret til at lade 
dem flyve på egne vinger, og 
den 25. marts ankom de til Ål
borg, ført af amerikanske pilo
ter. Flyvetiden fra Fargo i 
North Dakota var otte timer 40 
minutter. 

Serienummeret på den 
tosædede F-16B er 80-0626. 
De tre ensædede F-16A er nr. 
82-1011, 83-1070 og 83 -
1074. 

SAR-statistik 
Flyvevåbnets Redningscentral 
(RCC Karup) ved Flyvertaktisk 
Kommando modtog i 1996 i alt 
1 .158 alarmer. Heraf var 137 
nødmeldinger fra fly, fordelt 
med 71 i forbindelse med 
militær flyvning og 66 med civil. 

Antallet af redningsmissio
ner var 535 mod 479 i 1995, 
en stigning på 11 %. Det skyl
des især missioner i forbindel
se med fritidsprægede aktivi
teter, i alt 127 mod 79 året før. 
ligesom antallet af patient
overførsler mellem hospitaler 
steg fra 180 i 1995 til 214. 

I forbindelse med civil og 
militær flyvning blev der udført 
12 missioner. 

Udover de faste baser i 
Værløse, Ålborg og Skrydstrup 
var der i otte perioder etableret 
helikopterberedskab på Born
holm (SAR Rønne), men un
der udstationeringerne blev 
der ikke udført SAR missioner. 

Flyvetiden på SAR-opga
ver blev i 1996 830 timer, heraf 
808 med S-61. Til løsning af 
militære opgaver blev der an
vendt seks flyvetimer. 

Loss of 
Licence 
erstatning 
En erhvervspilot fik i decem
ber 1991 sit certifikat ind
draget pga enørelidelse, men 
de to forsikringsselskaber, 
hos hvem han havde tegnet 
forsikring mod tab af certifikat, 
nægtede at betale, bl.a. med 
henvisning til at forsikringsta
geren ikke havde oplyst, at 
han som toårig havde haft 
mellemørebetændelse, skri
ver Aalborg Stiftstidende. 

Det kunne han af gode grun
de ikke, fordi han simpelthen 
ikke vidste det, men først fik det 
at vide af sin mor, efter at han 
havde mistet certifikatet. 

Piloten anlagde derefter 
sag mod forsikringsselskaber
ne, og ved Østre Landsret er 
det ene nu blevet dømt til at 
betale ham en månedlig ydel
se - størrelsen oplyses ikke i 
dommen - frem til år 2021, det 
andet et engangsbeløb på 
700.000 for invaliditeten. 
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Forårspriser i KDA's Service butik 
Garmins stærke program af håndholdte GPS'er 
lagerføres selvfølgelig i KDA's Service butik i Roskilde Lufthavn 

- ring eller fax for yderligere oplysninger 
hvis der er andet du mangler til din flyvning! 

Moving map og Jeppesen database. 

Vejer kun 260 g. 

GPSMAP195 
A pilots guide 
to quality viewing 

Pris kr. 7.400,-

inkl. 4 stk AA batterier. Vandtæt, afta
gelig antenne. Leveres med holder og 
monteringssæt til rat eller styrepind, 
strøm-/datakabel, taske, samt forlæn
gerledning med sugekop til antennen. 

Før kr. 4.495,-
N u 3.995,-

Garmin GPS 89 
enkel at betjene (en båndsbetjent) 
• Moving map track plotting 
• Jeppesen database inkl. lufthavne, 
flyvepladser (med elevation) 
samt bl.a. VOR's med frekvenser. 

• Bruger 4 stk. AA batterier (inkl. i prisen) 
• 250 brugerdefinerede waypoints 
• 20 ruter med op til 30 waypoints i hver 
• Aftagelig antenne 

Udover batterier medfølger der bæretaske, 
antennekabel med sugekop til montering i 
vinduet samt manual. 

Pris kr. 2.895,-

Spar 
700 kr. 

KDA Service, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde, Tlf. 46 19 08 11, Fax 46 19 13 16 
Alle nriferne i dPnne onnonCP er ekrlu~iv mnml' oo fnnønd,&P 



Skytte i panserværns
helikopter Del1 

Af Seniorsergent F. K. Laursen, Hærens Flyvetjeneste 

Foto: Overkonstabel-1 S. T. Sørensen, Hærens Flyvetjeneste 

Dette er et indblik i, hvorledes Hærens Flyvetjenestes nye slags 
besætningsmedlemmer, skytterne i panserværnshelikopterne, 
uddannes og udfører deres tjeneste. 
De har en afvekslende hverdag, fyldt med spændende, interes
sante og mange rige oplevelser, med arbejdsplads i en fuldt 
moderne våbenbærende helikopter. De gør tjeneste i det miljø 
og i den dimension, der karakterer en flyvende enhed, og som 
det er de færreste forundt at være en del af. 

Historik 

Med tilgang af de nye panser
værnshelikoptere (PVH) fik 
Hærens Flyvetjeneste (HFT) 
en ny personelgruppe i funk
tionen raketskytte/panser
værnshelikopter (RKSK/PVH), 
i daglig tale "skytte", under 
katagorien ikke-pilotuddanne
de faste besætningsmedlem
mer. 

Nu er det ikke første gang 
eller eneste sted, at forsvaret 
benytter sig af sådanne ikke
pilotuddannede besætnings
medlemmmer. I Flyvevåbnet 
og i Søværnets Flyvetjeneste 
findes forskellige former for 

flyvende teknisk personel til
hørende denne katagori, lige
som betegnelser som navi
gatør og radiotelegrafist, er 
velkendt for de fleste. 

Ses der tilbage i historien, 
fandtes der i de hedengangne 
Hærens Flyvertropper egent
lige observatører afmærket 
med særligt flyveremblem, 
uddannet i denne specialfunk
tion. Med oprettelsen af Artil
leriflyverbatteri Vandel (AFLBT
/VAN DEL) i 1958, hvorved 
Hæren tildeltes den legenda
riske Piper Cub i form af 90 hk 
L 18-c Super Cub, fortsattes 
denne linie efter engelsk/arne-

rikansk model, med en sergent 
som fast besætningsmedlem 
og betegnelsen observatør. 

Ud af en norm på tolv gjor
de disse, med ni som det hø
jeste antal på en gang, Piper
tiden med op gennem 60'erne 
til den kedelige hangarbrand i 
1968, hvor Hæren mistede de 
fleste af sine artillerifly. Obser
vatørerne bortkommandere
des da fra enheden, med en 
enkelt undtagelse, sammen 
med hovedparten af det tilhø
rende jordstøttepersonel. 

11971 da enheden skiftede 
navn til Hærens Flyvetjeneste 
(HFT) og blev helikopterbåren 

med Hughes H-500 Cayuse, 
var det igen aktuelt at beman
de luftfartøjerne med et fast 
besætningsmedlem udover 
piloten. 

Da konstabelordningen 
netop var indført, blev det be
sluttet at lade en sådan pro
fessionel soldat varetage funk
tion en, denne gang under 
betegnelsen flyobservatør. 

Denne ordning har siden 
fungeret fortræffeligt. Med en 
norm på seks, har sådanne 
forrettet tjeneste i de davæ
rende brigadeflyvedelinger på 
såvel H-500 som på T-17 
Saab Supporter, til idag hvor 
de indgår i Observationsheli
kopterkompagniet ved HFT 
som observatører i H-500. 

HFT har i mellemtiden af
leveret sine T-17. 

Deres uddannelse vareta
ges af HFT efter fastlagte 
bestemmelser herfor og ved 
dennes afslutning, vel og mær
ke hvis dette sker med tilfreds
stillende resultat, tildeles de 
Hærens besætningsemblem, 
der er udformet som en "halv 
pilotvinge" (flyveremblem). 

HFT havde således god 
erfaringsmæssig kendskab til 
katagorien ikke-pilotuddanne
de faste besætningsmedlem
mer, da det kom på tale at 
anvende sådanne som skytter 
på de nye PVH, hvis anskaf
felse blev planlagt og gen
nemført i slutningen af firser
ne. 

Disse skytters rolle som 
besætningsmedlemmer og 
deres arbejdsvilkår, beskrives 
efterfølgende. 

P-254 
Man ser "sikringspind" isat 

højre missillauncher. 
Sigtet er i "stowed position" 
De to wirecutters og nogle 

af de mange antenner ses. 
Den hvide pind forrest på 

taget er føler for udendørs ter
mometer. 
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PVH i ildstilling, hover 20 fod over terræn 

Men først lidt om helikopte
ren og våbensystemet, der er 
pilotens og skyttens arbejds
plads. 

Helikopteren. 

De tolv AS-550 C2 Fennec 
tilgik fabriksnye i 1990-91 fra 
Aerospatiale's fabrik i Marig
nane i Sydfrankrig, som nyud
viklede PVH. 

Grundmodellen hertil er 
den civile AS-350 B 1 og 82 
Ecureuil til rettet de grundlæg
gende militære krav, der stil
ledes af det danske forsvar og 
samtidigt påbygget det kræ
vede våbensystem. 

Cockpit-layout ændredes 
totalt bl.a. for at skabe plads 
til fuld ifr-instrumentering, be
tjeningsbokse til militære ra
diostationer, doppler-naviga
tionssystem, radar warning 
receiver, auto-pilot og til betje
ningsanordninger for våben
systemet, samt den indre del 
af sigtesystemet hertil. 

Flyve- og motorinstrumen
ter er anbragt foran piloten, 
medens radiostationer m.v. er 
placeret så betjening kan ske 
fra begge sæder. Våbensy
stemet betjenes fra venstre 
sæde. Helikopteren er udsty
ret til dobbeltstyring. 

Til beskyttelse af besætnin-
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gen er monteret armer seats 
og udvendigt to wirecutters. 
Brændstoftanken er forstær
ket i forhold til den civile ver
sion med en self-sealing be
lægning. 

Strukturen er forstærket 
flere steder, bl.a. hvor taget 
skal bære det 70 kg tunge sig
te og hvor bærearme for mis
sillaunchers er monteret. 

Slutteligt er helikopteren 
mønstermalet med slørings
maling S/M 80. 

Den trebladede hovedrotor 
drives (højre rundt) af en 724 
hk totrins jetturbinemotor, Tur
bomeca Arriel 1 D1. 

Trods en fuldvægt på godt 
2500 kg er helikopterens fly
vetid på 2 timer og 30 minutter 
i våbenconfigurationen. Med 
våbensystemet afmonteret, 
kan den flyve i 3 timer. 

Den er en rummelig og be
hagelig arbejdsplads, velfly
vende og en stabil våbenplat
form. 

Våbensystemet 

Våbensystemet er et SAAB
Emerson produkt ved navn 
Helitow, til launching og sty
ring af de fire TOW-missiler, 
der er ophængt to og to på 
hver side af helikopteren. 

TOW-missilet (Tube laun-

ched Optical tracked and Wi
reguided missile) er det i den 
vestlige verden meget ud
bredte panserværnsmissil 
(Hughes) fra først i ?O'erne. 
Det er trådstyret med en 
rækkevidde på 3700 meter, 
gennembrydningsevne i pan
serstål på op til 1 meter og fin
des i forskellige versioner. 

Ved affyring brænder såvel 
start- som hovedmotor kun et 
ganske kort øjeblik og bringer 
missilet op på 330 m/sek, 
hvorefter det flyver resten af 
vejen mod målet ved hjælp af 
den frembragte inerti. Bagest 
på missilet lyser en infrarød 
lyskilde (senen lamp), hvis lys 
opfanges af sigtesystemet 
(trackers), til korrektion af sty
resignalerne, som sendes til 
missilet gennem dets to sty
retråde fra helikopteren. 

Som nævnt er der på hver 
side af helikopteren ophængt 
to launchers, der bærer de fire 
TOW-missiler og hvorfra affy
ring og den første styring af 
missilet sker. 

I helikopterens tag over 
skyttens plads er det optiske 
sigtesystem anbragt (roof 
mounted sight). Den bevæge
lige udvendige del rummer 
bl.a. de såkaldte trackers, 
som kan opfange lyset fra før
nævnte senon lamp. lndven-

digt ser skytten gennem et pe
riskop med det ene øje med 
henholdsvis 3 og 12 gange 
forstørrelse op gennem det 
tagmonterede sigte. 

Til styring af sigtet, er der 
ved skyttens højre hånd en 
joy-stick (sight control unit). 
Affyringsmekanismen (gun
ners hand control) betjenes i 
to tempi med venstre hånd. 

Foran skytten sidder vå
bensystemets betjeningspa
nel. Bagi helikopteren er ind
bygget to computers til styring 
af våbensystemet og til om
sætning af de modtagne im
pulser fra senon lamp til sty
resignaler for missilet. 

Under skudengagement 
sigter skytten, ved hjælp af et 
trådkors i sigtet mod målet, 
påvirker affyringsmekanis
men for skudafgang og holder 
vedblivende på målet under 
missilets vej dertil (12-18 sek). 
Styring af missilet sker såle
des automatisk via våbensy
stemets computers med sig
telinien (line of sight) som re
ferencelinie. 

Skyttens opgave 

Panserværnshelikopterkom
pagniets (PVHKMP) hoved
opgave er panserbekæmpel
se efter direktiver fra tidligere 
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jyske division, nu danske divi
sion, hvori kompagniet indgår 
som en dispositionsenhed. 

Det er skyttens opgave at 
udføre denne panserbekæm
pelse med helikopteren og 
dens våbensystem som værk
tøj. Han skal derfor, som natur
ligt er, kunne betjene Helitow• 
våbensystemet sikkert og 
rutineret og ved hjælp af det 
optiske sigte kunne vurdere 
den taktiske situation i det 
givne målområde 2-4 km foran 
ham og her udvælge sig løn
nende mål for sine TOW-mis
siler, normalt fjendtlige kamp
vogne under bevægelse. 

Han skal derfor gennem sin 
uddannelse have kendskab til 
i hvilken slags køretøjer og an
det materiel og i hvilken taktisk 
sammenhæng, han kan for
vente at se en eventuel fjendtlig 
styrke i det aktuelle terræn, 
ligesom det er vigtigt, at kunne 
skelne ven fra fjende. Nogle af 
skyttens hovedfag er således 
taktik og panserkending. 

I felten 

Ovennævnte er velkendt hos 
Hærens øvrige kampenheder, 
men der er forskel på forholds
vis jordnært at have bevæget 
sig gennem terrænet og på at 
komme til stedet tværs over 
alting med 200 km/t i helikop
ter, vel og mærke med alt un
der kontrol. Det er da også de 
flyvemæssige aspekter, der i 
dette forum er interessante og 
vi nu vil se på. 

Det at helikopteren nu 
hænger i hover i sin kampstil
ling og skytten er igang med 
sin panserbekæmpelse med 
Helitow, i øvrigt i lighed med 
de andre PVH i området, er 
resultatet af samarbejde. 

Det er nødvendigt, at pilo-

Terrænf/yvemetoder. 

ten holder helikopteren i et ro
ligt hover med retning mod 
målet, for at skytten kan bruge 
våbensystemet. Han skal li
geledes udnytte det valgte 
skjul i den kampstilling, som 
han og og skytten i fællesskab 
har udvalgt sig, med dens til
hø rende hoved- skifte- og 
ventestillinger. 

Team work var nødvendigt 
for at komme hertil, idet skyt
ten fra det forladte ventesam
leområde (VSO), hvor man 
var skiltes skiltes fra delingens 
øvrige PVH, havde pin-point 
navigeret ved hjælp af 2 cm 
hærkort (1 :50.000), hvor selv 
det mindste hegn er påført og 
dirigeret piloten frem til kamp• 
stillingen. Besætningen ud
nyttede herunder terrænet for 
at komme skjult frem, gennem 
Nap Of the Earth flyvning 
(NOE) der, som nok bekendt, 
foregår i trætophøjde, om
kring gårde og huse, ja om 
nødvendigt, under højspæn
dingsledninger. Er der åbne 
områder, forceres disse under 
høj fart. Den samme teknik 
anvendes på tilbageturen, om 
muligt endnu hurtigere, for at 
komme væk fra den mulige 
fjendtlige trussel, upansrede 
og sårbare som PVH er. Så er 
det med som skytte, at være 
med og foran på kortet, så be
sætningen kan virke som en 
helhed. 

Begrebet crew coordina
tion er siden tilgang af PVH 
blevet mere synligt og en 
nødvendig del af besætnin
gernes fælles uddannelse, 
hvadenten der flyves med to 
piloter eller med pilot og skyt
te. Som model herfor anven
des bl.a. amerikanske hand 
outs på området. 

I det nævnte VSO havde 
man modtaget de sidste nye 

LAVFLYVNING ------------~ •• (Konstant hastighed • '~~ 

NOE-llyvmng 
(Vanabel hastighed 
i vanable hafder) 
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oplysninger om den forestå
ende PVH-indsættelse, enten 
pr. radio eller ved at skytten 
face-to-face udenfor helikop
teren med en forbindelsesof
ficer på stedet, havde fået de 
sidste detaljer. 

Feltflyveplads 

Formationen var kommet her
til fra PVHKMP feltflyveplads, 
som normalt ligger ca. 50 km 
bag de forreste linjer, eksem
pelvis i en landsby. 

Her bor man feltmæssigt, 
men søger så vidt muligt in
dendørs i lader og maskinhu
se, eventuelt på skoler eller i 
en idrætshal. Her briefes be
sætningerne om den forestå
ende opgave ned til mindste 
detalje. Besætninger og forma
tion sammensættes, kort klar
gøres med ruter (heliroutes) og 
korridorer (af hensyn til eget 
luftværn), vendepunkter note
res til indlægning på doppler, 
frekvenser noteres for de for
skellige radiostationer (uhf-ra
dio indstilles med have-quick 
(kode)) og der fastsættes en 
tidsplan og fordeles kampstil
linger. Da vejret spiller en af
gørende rolle, modtages altid 
en ajourført vejrbriefing. 

Besætningerne medbrin
ger naturligvis deres militære 
habengut på missionen, så
som våben, ABC-udstyr mv, 
men sørger også for at have 
lidt ekstra tøj og regntøj, samt 
mad og drikke med sig. Der 
kan jo ske et teknisk uheld el
ler man kan få en bird-strike, 
hvilket ikke er usandsynligt i 
de højder der flyves, så er det 
rart at kunne klare sig. 

På ruten mod indsættel
sesområdet flyves de første 
15-20 km i 100-150 fods høj-

de, men herefter flyves kon
tourflyvning under 100 fod til 
et udvalgt tilflyvepunkt (eks. 
Brigadegrænse), hvorfra der 
flyves NOE-flyvning til VSO. 
Hvor der flyves lavt, kalder be
sætningen wires, master, og 
kreaturer og heste som synes 
skræmte, ud for hinanden, li
gesom formationsføreren 
(lead) gør det samme på 
UHF-radioen (have-quick). 
Man følger ikke samme track 
gennem landskabet, men 
snor sig uregelmæssigt og 
eksempelvis gennem hvert sit 
hul i et hegn, eller i hvert sit 
brandbælte gennem en skov, 
for ikke at dannne et fast mål 
set ovenfra. 

Udover at udføre flyvning 
og navigation må besætnin
gen huske at skifte kode på 
IFF/SIF'en (transponder) hver 
halve time, ligesom de tildelte 
kontaktfrekvenser normalt 
ændres hver anden time. 

Man returnerer normalt ad 
samme heliroute som man fløj 
ud ad, men inden der kan de
briefes og hviles ud på feltfly
vepladsen, skal der genlades 
og fyldes op med brændstof. 
Dette sker ca. 1 km fra feltfly
vepladsen som hot-refuelling 
og -rearming (med motor og 
rotor kø rende) med fire PVH ad 
gangen fra en specialbygget 
tankvogn. Turn-around 5 min. 
Her er det skyttens opgave, 
siddende i cockpittet, at fore
tage den fornødne tegngivning 
i forbindelse med genforsynin
ge n og notere brændstof
mængde og opladningsstatus. 

Det kan meget vel ske, at 
mørket har sænket sig på 
dette tidspunkt, så man må 
flyve natflyvning og lande ved 
hjælp af feltmæssigt natlan
dingsudstyr. (Fortsættes) 
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Det sker i 1997 
2-4/5 
3-5/5 
4/5 
13-15/5 
18/5 
26/5 

30/5-1/6 
30/5-1/6 
1/6 
7-8/6 

8/6 
8/6 
12-15/6 
13-15/6 
14-15/6 
15/6 
15-22/6 
21/6 
27-29/6 
28-29/6 
28-29/6 

28-29/6 
4-6/7 
6/7 
12-13/7 
12-13/7 
18-20/7 

Toronto Aviation and Aircraft Show, Canada 
Flyvedligeholdelsesseminar og -udstilling, Stavanger, Norge 
Shuttleworth '97 Air Show, Old Warden, England 
European Business Air Show, Stansted, England 
PFA Fly-In, Brooklands Museum, Weybridge, England 
Åbent hus og flveopvisning, Museum ol Army Flying, Middle 
Wallop, England 
EM Fly-In, Barkarby, Stockholm 
Aero Fair, Old-Timer Fly-In & AOPA Rally, North Weald, England 
Shuttleworth Spring Display, Old Warden, England 
Open cockpit & historical vehicles, Mosquito Aircraft Museum, 
Salisbury Hall, England 
80 Year Anniversary Air Show, Duxford, England 
Air Show, Cosford, England 
KZ rally, Stauning 
Flying Legends Airshow, Finow, Tyskland 
Biggin Hil! International Air Fair, England 
Åbent hus, FSN Ålborg 
Salon de l'Aeronautique, Paris 
Luftwaffe Åbent hus, Jever, Tyskland 
OUV hjemmebyggerstævne, Koblenz, Tyskland 
lntenational Air Show, Waddington, England 
Annua! Flying Weekend, Mosquito Aircraft Museum, Salisbury 
Hall, England 
De Haviland Moth Club Flying Weekend, Old Warden, England 
PFA Air Rallye & Exhibition, Cranfield, England 
Shuttleworth Summer Air Show, Old Warden, England 
Kjevik Air Show, Kristianssand, Norge 
Flying Legends Air Show, Duxford, England 
RSA rally (hjemmebyggere), Epival, Frankrig 

~- ~ .... r-1per 

19-20/7 Royal International Air Tattoo, Fairlord, England 
19-20/7 Flying Legends Airshow, Barth-Stralsund, Tyskland 
27/7 Flyveopvisning, Museum ol Army Flying, Middle Wallop, England 
27/7 Classics & Vintage Fly-In, Brooklands Museum, Weybridge, 

England 
30/7-5/8 EAA Fly-In & Convention, Oshkosh, USA 
1/8 American Air Museum åbnes, Duxford, England 
3/8 Shuttleworth Military Pageant, Old Warden, England 
6-10/8 Airshow Canada '97, Vancouver 
9-10/8 DC-3 træf, Sturup, Malme, Sverige 
16-17/8 International Moth Rally, Woburn, England 
17/8 Flyvningens Dag, Roskilde 
17/8 Landsvæveflyvedag, mange steder, Danmark 
19-24/8 MAKS '97, Zhukovsky lufthavn, Moskva 
25/8 Bank Holiday Fly-In, Brooklands Museum, Weybridge, England 
5-7/9 Veteranflystævne, Kirchheim-Teck, Tyskland 
7/9 Saab 60 års jubilæumsopvisnig, Linkaping, Sverige 
7/9 Duxford '97 Air Show, Duxford, England 
7/9 The Shuttleworth Pageant, Old Warden, England 
12-14/9 Aerosalon'97, Prag, Tjekkiet 
14/9 Battle ol Britain Display, Biggin Hill, England 
21/9 Autumn Fly-In, Brooklands Museum, Weybridge, England 
23-2519 National Business Aircraft Association Annua! Convention, 

Dallas, Texas 
30/9-3/10 Helitech, Redhill, England 
5/10 Shuttleworth Autumn Fly-In, Old Warden, England 
12/10 Autumn Air Show, Duxford, England 
16-20/11 Dubai 97 flyudstilling, Dubai 
7/12 'ruletide Fly-In, Old Warden, England 
7/12 ChrisImas Fly-In, North Weald, England 
Med forbehold for fejl og udeladelser! 
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Air Alpha er Piper's distributør/Service Center 
i henholdsvis Danmark, Island, Grønland og på Færøerne. 

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

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

Vi glæder os til at høre fra dig! 

¾A IR ALPHA A/S 
Odense Lufthavn. 5270 Odense N 
Tlf. 65 95 54 54 . Fax 65 95 54 76 

Så er den her! 
1997 modellen 

Ring og aftal tid for en demo-tur i 
en fabriksny Piper Archer III 

Den er netop kommet til Danmark 
- direkte fra Piper fabrikken i USA. 

De-luxe King IFR avionics 

King KLN 89B GPS 
med international data base 

1997 Malibu Mirage Piper Semlnole S-T ec 55 Autopilot 

PiperSenecalV 

- - --

~ 
. -

PiperArrow 

---- -
~ 

' 

Piper Warrlor III 

- . 

~~ ·--=~ i ' ,J 

Piper Saratoga li HP 

Piper Garanti: 

med højdehold og coupled approach 

Eksklusivt læder interiør 

Den flyves så let, at det er svært at se, 
hvor forretningsrejsen ender og 

fornøjelsesrejsen begynder. 

-- -- -

Alle nye P1per fly bliver leve1·ec med en udvidet to års "Spinner to Tail" garanti, som gives af henholdsvts PIPER, 
Texcron Lycomrng, Teledyne Concrnencal, Harczell Propeller· og Bendrx/Krng 

Dit lokale Pi per Service Center vil kunne /ose ethvert problem, som matte opsto. So enkelt og so fuldstændigt er det. 
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Enheden 

Vagten hedder Luftgruppe 
Vest, og består i dag af et Gulf
stream III fly med besætning, 
en administrationmand, en 
jordudstyrsmand og en ar
bejdsmand. Fly og besætning 
er normalt udstationeret i to 
uger, jordudstyrsmanden for 
en til to måneder, mens admi
nistrationsmanden og ar
bejdsmanden bor fast på 
Søndre Strømfjord. 

Luftgruppe Vest, som ope
rativt er underlagt Grønlands 
Kommando, har eksisteret si
den 1959, hvor enheden blev 
oprettet som følge af grøn
landsskibet Hans Hedtoft's 
forlis 30. januar samme år. Fra 
begyndelsen indtil 1970 var 
det PBY Catalinaer, der var 
udstationeret. Herefter var C-
54 Skymaster, der i 1975 blev 
afløst af C-130 Hercules. 

Luftgruppe Vest 
Af Bent Jørgensen 

At Flyvestation Værløse har en "Nordre 
Vagt" er ingen på flyvestationen i tvivl om. 
At der også er en langt nordligere, nemlig 
Station Nord, er vel også de fleste klar over. 
Men at der også findes en knap så nordlig 
vagt på Kangerlussuaq I Søndre Strømfjord 
er ikke nær så kendt. 

Siden sommeren 1982 er 
det Gulfstream 111, der har 
ydet Grønlands Hjemmestyre 
flystøtte til fiskeriinspektion 
(F.I.), isrecognoscering (lsrec
co), suverænitetshævdelse, 
eftersøgninger (SAR) og am
bulanceflyvninger (MEDE
VAC). Fra august 1996 har 
Luftgruppe Vest endvidere va
retaget fiskeriinspektion fra 
luften i det færøske område. 

Forberedelser 

Søndag den 27. oktober blev 
der liv på den ellers stille Fly
vestation Værløse. Kl. 0800 i 
Eskadrille 721 's bygning 57 
"Hjortøgård", mødte en fire 
mands besætning bestående 
af fartøjschefen, kaptajn Ole 
Rubeck (RUK), andenpilot 
kaptajn Karsten Kølbæk An
dersen (KØL), flight engineer 
oversergent Carsten Møller 

Petersen (CMP) og radioope
ratør oversergent Bent Jør
gensen. Egentlig var mødeti
den berammet til klokken 
0700 med start klokken ni. Det 
blev dog "forpurret", da det 
viste sig, at man i planlægnin
gen havde glemt attage højde 
for sommertidens ophør. 

Besætningen begyndte 
planlægningen af "flight G-
445", der via Aalborg, Keflavik 
på Island og Narsarsuaq i 
sydgrønland skulle føre dem 
til deres arbejdsplads for de 
næste sytten dage indtil 13. 
november, nemlig Luftgruppe 
Vest, som er stationeret på 
Kangerlussuaq Lufthavn , 
(indtil oktober 1992 Sondre
stram Airbase) iVestgrønland. 

Medens klarmelderne i han
gar 46, overkonstablerne Kar
sten Møllebro og Hans Henrik 
Berthelsen, samt overkon-

Kangerlussuaq/Sdr. Strømfjord set mod øst. Fra venstre havnevejen gennem fjeldet, tankanlæg, herefter "den gamle lejr" og selve 
lufthavnsområdet med terminal og hotel etc. Til højre for banen det tidligere amerikanske baseområde. For enden og lidt over den 
østligste baneende det markante landkendingsmærke, fjeldet Keglen eller Sugarloaf. (Foto: B. Jørgensen, 1989) 



G-111 F-313 over havisen ud 
for Upernavik, 1996 

stabel Hans Henrik Christen- .. 
sen, som skulle med på ud- • 
stationeringen, var gået i gang 
med klarmelding af Gulfstream l 
III F-313, blev der læst dynge
vis signaler for at finde ud af, 
hvor mange passagerer og 
hvor meget gods vi skulle 
have med. Kun nogle få pund 
gods kunne det blive til og tre 
passagerer fra Søværnets 
Minørtjeneste, som til gen
gæld havde en hel del ekstra 
baggage bestående af værk-
tøj, dykkergrej og lignende. 

CMP lavede sit vægt og 
balanceskema (Form F) i 
bygning 99, som er "sme
denes" bygning, mens KØL 
fik sendt flyveplan til Aalborg. 
Vagthavende i eskadrillen be
mærkede, at det da var rart, 
at vi ikke skulle være så 
længe væk denne gang. Da 
denne udstationering var 
længere end normalt, ville vi 
jo gerne vide, hvad han men
te ... Jo, vi skulle da hjem alle
rede den 10. nov. Ganske vist 
var det kun et rygte, men F-
313 skulle jo bruges til en VIP
flyvning, så det. . . . ". 

CMP kom tilbage med sin 
Form F, og sagde, at på tav
lerne i bygning 99 stod vi til 
hjemrejse den 6. november. 
Det blev næsten bedre og 
bedre, for altsammen var det 
jo kun rygter. 

CMP, JEN og klarmelderne 
fik kørt bagagen til flyet i 
hangaren og afhentet kurer
post i Wing-aps, og klarmel
derne var i deres sædvanlige 
hjælpsomme og muntre hjør
ne. 

Mod Grønland 

Kl. 1 000 lokal var flyet startet, 
og begyndte taxi til afgang 
mod Aalborg, for straks efter 
at vende om og køre tilbage 
påstandpladsen. RUK's kom
pas ville ikke hvad RUK ville, 
så klarmelderne måtte straks 
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igang med at rive af hylderne, 
så vi kunne få et nyt instru
ment monteret så hurtigt som 
muligt. 

Endelig kvart over elleve fik 
F-313 luft under vingerne, og 
det gik mod Aalborg, hvor vi 
skulle hente vores navigatør 
for de næste 2-3 uger, nemlig 
kaptajn Ove Urup-Madsen 
(ORE), der tidligere har været 
ansat i ESK721, men nu gør 
tjeneste i RCC Karup. Efter 
tankning gik det på letten fjed 
over Skagerak, Sydnorge og 
Færøerne, langs Islands syd
kyst til Keflavik, der viste sig 
fra den vejrmæssige pæne si
de. Undervejs kiggede vi 
spændt, om vi kunne se noget 
til vulkanudbruddet ved Vatna
jokul, men vi var tilsyneladen
de på for stor afstand. 

På Keflavik kom to passa
gerer til Narsarsuaq på. De 
skulle derfra videre med heli
kopter til Flådestation Grøn
nedal. Også Narsarsuaq viste 
sig fra den pæne side: et par 
graders frost og klart vejr. Ude 
i fjorden var der dog nogle 
tågebanker, der truede med at 
lægge sig ind over pladsen. 

Efter et kort ophold gik 
turen endelig nordover på det 
sidste "ben" til Kangerlussuaq, 
eller Søndre Strømfjord, som 
det hedder på dansk. Her var 
vejret noget ganske andet: 
tre-fire kilometers sigt, over
skyet med sne og omkring 1 O 0 

frost. Undervejs havde vi ra
diokontakt med Inspektions
skibet Vædderen, som skulle 
fungere som stationsskib for 
vore tre passagerer. Vædde
ren lå for anker ud for Søndre 
Strømfjords havn Camp Lloyd, 

og skibets Westland Lynx 
helikopter S-181 med ROM og 
hans besætning skulle hente 
vores passagerer til briefing. 

Arbejdet 

Efter landing midt på eftermid
dagen grønlandsk tid blev vi 
modtaget af lederen af admi 
nistrationskontoret, kaptajn 
Kenneth Merstrand og ar
bejdsmanden, Søren Møller. 

Flyet skulle nu omkonfigu
reres til flyvningerne i Grøn
land med ilt-rack, medicin
tasker, diverse korttasker, 
kamera og ekstra drop-din
ghy. På kontoret skulle diverse 
papirer gennemlæses for at 
denne besætning kunne kom
me "up-to-speed" med det 
nyeste. 

Miss ionen for mandag 
skulle der også kigges på. 
Start klokken 9 - kunne det nu 
også være rigtigt for en trans
port tilThule, som jo er en time 
efter Søndre Strømfjord-tid. 
Næeh - her havde man også 
glemt overgangen fra som
mer- til normaltid. 

Da der var plads til seks 
personer ud over besætnin
gen på mandagens tur til Thu
le, blev besætningen fra Væd
deren spurgt om nogen herfra 
kunne tænke sig at komme 
med, så de med egne øjne 
kunne se, hvordan Gulfstream 
111 opererer. 

Nord for Disko og resten af 
vejen tilThule var der klart vejr, 
så vores "OJT' er" også fik lidt 
sight-seeing ud af det. Det 
kunne nok være tiltrængt at se 
noget andet efter tre måneder 
på søen. En times ground stop 
på Thule, hvor Søren fra Dan-

ish Liaison Officer's kontor 
hjalp med at få losset godset. 
Så skulle flyet tankes. Det 
giver mærkeligt nok altid 
problemer netop på Thule. 
USAF og de danske firmaer, 
der udfører støtteoperationer
ne for USAF, har en regel om, 
at der skal være mindst fire fra 
besætningen med til tankning, 
nemlig een i flyet, een ved en 
brandslukker, een ved tank
studsen under flyet og een 
foran flyet. Nå, men det er jo 
også en travl flyveplads med 
indtil flere fly om ugen. 

Fiskeriinspektion 

Vi bad om opstart af motorer
ne, og denne dag gik det 
uden det store bravallaslag. 
Ikke som i foråret, hvor RUK 
også var skipper og på nyde
ligste engelsk bad om QNH 
(lufttryk til højdemålerindstil
ling). Efter at have måttet gen
tage sit spørgsmål et par gan
ge, svarede man fra tårnet: 
,,Bekræft, at du ønsker at æn
dre flyvehøjde fra flightlevel 
390 til flightlevel 190 ???". 
Næeh tak, vi ville stadig gerne 
have QNH, hvorefter "tårn
manden" bad os vente med at 
starte motorer, indtil han hav
de fundet en mand der kunne 
forstå, hvad vi mente. 

Nå, lidt sjov fik vi da ud af 
Thule også denne gang. Det 
er aldrig nemt at forklare, at 
man gerne vil udflyve på visu
elle flyveregler gennem hans 
kontrollerede område, og at vi 
ikke ønsker atflyve højt, når vi 
skal helt til Søndre Strømfjord, 
men tværtimod vil flyve lavt 
hele vejen. 

På vejen sydover var der 
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Forfatteren: 

Bent Jørgensen 
Oversergent, 39 år, ansat i 
Flyvevåbnet 1974. 

Siden 1987 flyradioope
ratør i Flyvevåbnets Trans
porteskadrille 721 . Ca 3000 
flyvetimer på C-130 Hercu
les og Gulfstream Ill. 

stadig fint vejr, og isbjergene 
skinnede flot i det lave sollys. 
De første skibe fandt vi, hvor 
vi forventede det, nemlig i 
mundingen af Vaigat, der er 
farvandet mellem den nordli
ge del af Disko ø og Grøn
land. Ingen af disse gav an
ledning til de store overve
jelser, idet alle havde de de 
nødvendige tilladelser til at 
fiske. Videre gik det øst om 
Disko, forbi lllulisat (Jacobs
havn) og et nydeligt glimt af 
verdens mest produktive glet
cher, Jacobshavns lsfjord, in
den det gik ud af Disko Fjord 
til de sidste skibe for denne 
dag. 

Sømændene fra Vædde
ren fik en god tur med et godt 
indblik i Luftgruppens måde at 
operere på. Næstkommande
rende, som var med, kvittere
de med en middagsinvitation 
til næste dag for hele Luftgrup
pen. 

Østkysten 

Næste eftermiddag måtte 
,,ROM· s Taxi" flyve nogle · 
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gange de fem minutter, det 
tog at komme ud til skibet, 
hvor Luftgruppen blev vist 
rundt, og som lovet blev bæn
ket i tre messer, chefs-, offic
ers- og sergentmessen, inden 
ROM igen ved 20-tiden fløj os 
ind til land, så vi kunne få fast 
grund under fødderne. Ud
over middagen på skibet kvit
terede skibsbesætningen og
så for flyveturen ved at afleve
re en kasse med en så stor 
mænge slik, at enhver tand
læge med respekt for sig selv 
ville have gnedet sig i hænder 
i forventning om de fremtidige 
regninger han ville kunne ud
skrive. 

Onsdag gik det løs igen 
med fiskeriinspektion på 
Grønlands østkyst syd for Am
massalik inden det gik mod 
Keflavik. Island viste sig fra 
den kendte side: blæsevejr og 
et par graders frost. Carsten 
og Hans Henrik fik bevis for, 
at tabellerne for "wind-chill 
factor" (vind-afkølings-effekt) 
ikke kun er teorier. Næste 
morgen viste det sig, at det 
havde blæst så kraftigt, at det 
forreste overtræk til højre mo
tor var blæst væk. 

Færøerne 

Igen var der gang i telefo
nerne for nu skulle der plan
lægges fiskeriinspektion ved 
Færøerne. På fiskerikontoret 
ved Færøernes Kommando 
viste det sig, at det var en 
gammel bekendt fra Søndre 
Strømfjord, der var på vagt 
denne dag, nemlig "lille" Lars 
Iversen, der tidligere var ansat 
hos den danske forbindelses
officer på Sdr. Strømfjord. De 
to nordlige områder ved Fær
øerne blev afsøgt uden at vi 
fandt nogle "tyve-fiskere". Om 
aftenen havde vi aftalt med 
den danske forbindelsesoffi
cer på Keflavik, at vi skulle i 
officers-klubben for at få en 
god bøf. Det er hårdt at være 
udstationeret embedsmand i 
funktion, især når temperatu
ren i restauranten kun er ca. 
15 grader, og både rødvin og 
bøf er holdt ved samme tem
peratur. 

Jan Mayen 

Friske som de berømte havør
ne returnerede vi til Søndre 
Strømfjord fredag den 1. no
vember. Dog lige med en af
stikker med fiskeriinspektion 
på Grønlands sydøstkyst og 

G-11/ F-249 på fiskeriinspektion i "magsvejr'. (ESK 721 arkiv) 

ude ved grænsen mellem 
Grønlands og Canadas fiske
riterritorier. Efter ankomsten til 
Søndre Strømfjord skulle der 
sendes månedsrapporter 
rundt til de forskellige kom
mandoer, som Luftgruppen 
udfører flyvninger for. 

Og endelig blev det week
end, og der kunne slappes af. 
Dog ikke mere end at besæt
ningen stadig opretholder sit 
12-timers beredskab for efter
søgning eller patientevakue
ring. Selv om det er klart vejr, 
indbyder 25° frost ikke til stør
re udendørs sysler, så efter en 
hyggelig indendørs week-end 
oprandt mandag morgen til en 
ny gang fiskeriinspektion , 
denne gang til området syd for 
den norske ø Jan Mayen. Ef
ter mange års politiske stridig
heder om opdelingen af hav
områderne mellem Jan May
en og Grønland, blev der i 
1995 opnået forlig ved den 
internationate domstol i Haag, 
hvorefter der nu "kun" er pro
blemer mellem Island/Grøn
land og Island/Færøerne. 

Nedkastning 

Under Vædderens besøg i 
Sdr. Strømfjord var det blevet 



aftalt, at vi skulle udføre et træ
nings-drop til skibet, mens det
te var på vej hjemad. Efter 
overnatning på Keflavik gik det 
derfor tirsdag morgen stik 
sydpå mod Vædderens formo
dede position. Vi fandt da også 
skibet, og udførte droppet, 
som blev opsamlet af Væd
derens Lynx helikopter. Heref
ter gik det med fiskeriinspek
tion ved en position syd for 
Ammasalik igen retur til Søndre 
Strømfjord. Her skulle flyet om
konfigureres, rapporter skrives 
og ellers generelt ryddes op til 
den nye luftgruppe, der ville 
ankomme en uge senere. 

Hjem 
Under hjemflyvningen ons
dag den 6. november blev vi 
kaldt op af Reykjavik Control, 
som informerede os om, at vul
kanen ved Vatnajokul var gået 
i udbrud igen få timer før. Vo
res rute ville føre os ca. 80 km 
nord for vulkanen i ca. 13 km 
højde, og da vinden ved jorden 
var sydlig, skulle det dog ikke 
give problemer med aske. Vi 
spejdede ivrigt ud af vore vin
duer for at få øje på dette skue, 
men igen var der et næsten 
solidt skydække, så heller ikke 
denne gang fik vi chancen. 

Vejroplysninger hjemmefra 
fortalte om regn og blæst. Det 
stemte: Efter en slalomtur mel
lem tordenskyer og landing på 
Værløse i en "en halv pelikan" 
var vi igen i Danmark. Det var 
efterår, regnvejr, blæsevejr og 
surt, men alligevel rart at være 
hjemme igen. • 

Artiklen har tidligere været 
bragt i FSN Vær/øses tjeneste
stedsblad Stationsorientering. 

Efterlysning! 
KDA mangler en hjemme
side på Internettet. 
Sidder du og har en god 
ide til, hvordan den skal se 
ud og har lyst til at lave 
den, så kontakt KDA-hu
set, att. Boe Nielsen og hør 
nærmere. 

FLYV• MAJ97 

C-130 opdateres 
Af N.M. Schalffel-Nlelsen 

Der er ingen umiddelbare 
planer om at skifte Flyvevåb
nets C-130H Hercules ud. De 
skal holde mange år endnu, 
og derfor har Flyvemateriel
kommandoen indgået kon
trakt med det amerikanske fir
ma Rockwell-Collins om leve
ring af FMS-800 flight mana
gement system til opdatering 
af C-130H's cockpit. Det 
betyder, at Hercules får 'glas
cockpit' og at følgende gam
meldags instrumenter for
svinder: den kunstige hori
sont, kompasset og radar
skærmen. 

Fem tommer skærme 
I fremtiden vil Global Position
ing System (GPS) og lnertial 
Navigation System (INS) 
fremkomme på den ene af de 
to fem tommer skærme med 
flydende krystalvisning, som 
bliver monteret foran hen
holdsvis piloten, co-piloten og 
navigatøren. 

GPS og INS bliver koblet 
sammen og støtter hinanden, 
hvilket i fremtiden vil give en 
endnu større sikkerhed i na
vigationen. Det gamle gyro
kompas skiftes ud med et at
titude heading reference sys
tem kompas, som er en strap 
down model, det vil sige, at det 
har færre bevægelige dele og 
er derfor mere pålideligt. 

Ny radar 
C-130H får også installeret en 
ny farve- radar af typen FMR-
200X med turbulence detec
tor, det vil sige, at radaren kan 
opdage windshear. 

Windshear er kraftige æn
dringer i vindretning- og has
tighed ved eller i nærheden af 
baneenden. Windshear er al
tid til stede, det er den unor
malt kraftige Windshear, der 
kan være årsag til flyhavarier. 

Radaren aflæses på LCD
displayet sammen med de 
øvrige instrumenter. 

I opdateringen indgår også 
ny digital autopilot af typen 
APS-85 og dobbelt ADS-85 air 
data system. 

Formålet med den nye 
indretning af cockpittet er at 
forbedre besætningens ar
bejdsvilkår og på samme tid 
øge flyvesikkerheden. Ikke 
mindst når Eskadrille 721 fly
ver til destinationer, hvor fly
vepladsernes hjælpemidler la
der meget tilbage at ønske. 

Også el-systemet i C-130 
forbedres. Den nye digitalvis
ning kræver en konstant strøm
forsyning og tåler ikke, at 
strømmen så at sige 'dykker' i 
styrke, hvilket ville betyde, at 
hele systemet vil genstarte fra 
bunden, hvad ikke må ske un
der flyvning. 

Arbejdet med at indbygge 
de nye instrumenter skal fore
tages af Hovedværksted Vær
løse, og detførste fly skal være 
færdigt og prøveflyves i 1998. 
De to sidste fly opdateres i 
løbet af 1999. • 
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Sidste betingelse: 

Diamanten! 

Tekst og foto: Jens Binderup 

Jens Binderup tog til Skotland for at nå sit mål, nemlig diamanten. 
Men det er ikke altid noget man bare får. 

Det kunne lyde som en replik 
i en udvekslingsscene om 
kidnapningsoffer og løsesum 
i en go' gammel Peter Sellers 
film, men dækker såmænd 
bare over min jagt på den sid
ste diamant - højdediaman
ten! 

Første betingelse, 300 km 
blev fløjet ved et Arnborg 
Open for nogle år siden. 

500 km var straks lidt svæ
rere at få has på. Et forsøg for 
ca. fem år siden endte ved 
Hobro efter 420 km, men i fjor 
lykkedes det så. 

Dagen før DM blev det 
passende vejr til et nyt forsøg. 

Efter en mindre krise tre 
kvarter inde i turen blev resten 
af ruten gennemført i mere 
sikker højde, og slutgliddet, 
som startede 73 km ude i 
2.300 m, vil altid stå som et af 
højdepunkterne i mine flyve
oplevelser. 

Så manglede jeg den sid
ste - højdediamanten. 

I efteråret '95 og foråret '96 
havde jeg lejlighed til at besø
ge Skotland, første gang med 
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bølgeflyvningen som mål, 
anden gang som mere almin
delig turist - dog med bopæl i 
betryggende nærhed af flyve
pladsen Deeside. 

Bølger hele året 

Deeside, Skotlands vel nok 
bedst kendte bølgeflyveplads, 
ligger ca.50 km vest for Aber
deen. Den består af 2 x 600 
m asfaltbaner, hver 4 m bre
de, et flyparkeringsområde i 
hver ende, et klubhus, et par 
hangarer og et værksted. 

Banerne - 09/27 - afgræn
ses i øst af en fire meter stejl 
skrænt fyldt med klipper og i 
vest af et delvist nedrevet 
stengærde, så ordentlige 
landingsdispositioner er af en 
vis vigtighed her! 

Pladsen ligger kun få kilo
meter fra bjergene, og alle 
vindretninger fra stik syd -
over vest - til stik nord giver 
muligheder for bølger, hvis 
ellers resten af forholdene er 
til stede. Mod øst er der mere 
almindeligt landbrugsland 

med muligheder for udelan
dinger, omend terrainet stadig 
er noget kuperet. 

Pladsen hjemsøges hvert 
år i september/oktober af 
engelske piloter, der kommer 
for bølgernes skyld, men også 
bare for at forlænge sæsonen 
i den periode, hvor termikken 
er svindende. Der kan dog 
flyves hele året; termikken i 
bjergene er fin om sommeren, 
men også bølger træffes hele 
året. 

Klubben ejer to Puchacz
'er, brugt til skoleflyvning , 
checkture og en del kommer
ciel flyvning, desuden en Jun
ior, en Vega og en udrangeret 
ASW-19. 

Man kan ikke leje flyene på 
dags- eller ugebasis, men må 
skrive sig på en daglig mø
deliste, som vi kender det, 
MEN der er ingen lodtrækning 
- først på listen har fortrinsret 
til flyet. At stå tidligt op er altså 
en god ide, hvor grusomt det 
end kan forekomme for et ud
præget B-menneske som un
dertegnede! 

Flyvningen 

Før man sætter sig i et fly, skal 
man gennemgå en briefing
mappe, eventuelt sammen 
med en instruktør, hvor alle 
procedurer og regler er gen
nemgået, kort og luftfotos, let
genkendelige terrainpunkter, 
bølgesystemerne i de forskel
lige vindretninger osv. 

Dernæst er det tid til en 
checktur i Puchacz, slæb til 
2.500-3.000 fod, terrainpunk
ter in natura, lidt om bølgerne 
den pågældende dag, spin og 
endelig landingsproceduren. 
Her lader man flyet rulle helt 
til fjerneste ende af banen, 
hopper hurtigt ud og får det 
skubbet af banen. 

Der er dage, hvor bølgesy
stemerne pludselig kollapser 
og 40-50 fly lander indenfor en 
halv time, og så er det selv
sagt vigtigt, at man lader så 
meget af banen bag sig ledigt 
til de næste fly! 

Britisk højderekord 
Som tidligere nævnt havde jeg 
før haft lejlighed til at besøge 
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pladsen - og prøve at flyve i 
bølger. 

De pågældende ture hav
de ikke bragt mig særlig højt
efter skotske forhold. Godt 
12.000 fod var det højeste, jeg 
hidtil havde været, men selve 
oplevelserne var fantastiske, 
og potentialet i de skotske 
bjerge var efter min ringe 
overbevisning ganske godt! 

Sidste år i oktober satte 
man ny britiskhøjderekord i en 
DG-500 - 37.000 fod! Baro
grammet viste et ubrudt stig 
på mellem 8-4 m/s til den 
højde, hvor piloterne havde 
valgt at stoppe grundet iltsy
stemets utilstrækkelighed ved 
større højder. Lenticularis'en 
strakte sig stadig et godt styk
ke op over de 40.000 fod!!! 

Første forsøg 

Efter den obligatoriske check
tur var det bare at vente på 
gode betingelser. Vejret var i 
perioden præget af en del 
instabilitet, så midt på dagen 
var bølgerne ofte ødelagt af 
termik - tidlige morgener og 
sene eftermiddage var som 
regel de tidspunkter, hvor man 
kunne komme højest. 

Andendagen så ud til at 
bringe rimelige forhold, så 
tidlig op og få ASW-19'eren 
rigget til, checke ilt, finde ski
handskerne, kortet og GPS'
en frem. 

Himlen var stadig klar blå, 
og der var ingen synlige tegn 
på bølger, men en vindhastig
hed ved jorden på 15 knob 
gjorde det dog sandsynligt, at 
de var der - bølgerne. 

Slæb til 2500' ud i retning 
af det nærmeste bjerg, udkob
ling og så kunne man begyn
de at lede. 

Det varede heller ikke læn
ge før de første små totter viste 
sig på himmelen. De ligner al
mindelige små forrevne totter 
af cumulus, men i vindsiden 
kan man ofte se den voldsom
me opadgående bevægelse, 
når fugten fortættes til sky - det 
er rotoren! Herefter er det bare 
at indfinde sig på vindsiden af 
totterne - og holde næsen oppe 
i vinden, eventuelt at flyve 
langs med dem, hvis der dan
ner sig et system. 
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Selvom skyerne har ten
dens til at fordampe igen i 
læsiden (faldvinden), overle
ver mange af dem dog, og de 
driver selvsagt med vinden, så 
man skal hele tiden være 
opmærksom på nyligt opstå
ede totter - og flyve hen på 
forsiden af dem og ikke lade 

Pladsen set fra 4000 fod 

Pladsen set fra 10000 fod. 

Pladsen set fra 20.000 fod. 

sig drive ud af stiget med de 
døende cumulus'er. 

12.000 fod ankom jeg til den 
første lille tot, som trods det 
ynkelige udseende gav godt 2 
m/s, og sådan blev det ved 
indtil jeg via nok 25 små totter 
var kommet i 4500' - og over 
de højeste af rotorskyerne. 

Ofte læser man i bøger om 
bølgeflyvning, at rotorer skal 
man holde sig fra, fordi de er 
ekstremt turbulente, og i en
kelte tilfælde har ødelagt fly i 
fri flyvning. 

Nu har jeg (endnu) ikke 
fløjet i mere end 55 knobs 
vind, men turbulensen har ik
ke været voldsom, omend luf
ten godt nok er noget bulet i 
området lige omkring skyerne. 

En anden grund til at man 
ikke skal komme dem for nær, 
er at luftfugtigheden konden
serer til sky meget pludseligt 
grundet den kraftige lodrette 
bevægelse, så det ene øjeblik 
kan man være i klar luft og 
mindre end 30 sekunder se
nere fuldstændig indelukket i 
en tæt cumulus - det, sam
menholdt med turbulensen er 
selvfølgelig en skidt kombi
nation. 

I de 4.500 fod satte jeg 
kursen vestover - op i vinden 
- og begyndte langsomt at 
stige i helt rolig luft. 

Løftet toppede ved om
kring 5 m/s og var stort set 
stabilt, indtil jeg nåede 10.000 
fod. Så aftog det relativt hur
tigt til omkring 1 m/s i 12.000 
fod, hvor vi nu lå omkring 35 
fly og nørklede rundt efter 
bedre stig. 

Der var dannet enkelte 
skyer deroppe, men de ligne
de ikke noget, der var dannet 
af bølgerne, og jeg var da 
også forbi fem-seks skyer, før 
jeg - sikkert tilfældigt - igen 
fandt svagt stig foran en sky. 

113.500 fod kunne jeg ikke 
pine mere løft ud, og på radi
oen kunne man høre, at heller 
ingen andre kom højere. 

Længere vestpå gik det så 
på jagt efter et nyt system -
man kunne nogenlunde holde 
højden mellem 9000' og 
13.000', men højere kom jeg 
aldrig . Til gengæld bragte 
turen mig ud over Dronnin
gens sommerresidens Bal
moral Castle, som ligger ca.35 
km vest for flyvepladsen. 

På vejen hjem var det 
begyndt at sky til nedenunder, 
men stadig i 9.000 fod og med 
området omkring flyveplad
sen i syne var der ingen grund 
til koldsved. Længere nede 
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Forfatteren 

Jens Binderup 

Begyndte af svæveflyve 
i Silkeborg Flyveklub i 
1980 - uddannet flyvele
der, nu medlem af Midt
sjællands Svæveflyve
klub, flyver som første in
struktør (FI}, er S-kontrol
lant, ca. 850 timer. JB har 
også A-certifikat. 

SUN-AIR 
Flyvedligehold 
JAA 145 Aut. værksted 
SLV002 

Eftersyn, Reparation, Modifikation, 
Strukturarbejder på alle typer fly 
over 5700 kg. 

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

El og Avionics værksted 

Salg af reservedele 
(altid +-20.000 partnumre på lager) 

så jeg dog fly, der målbevidst 
fløj vestpå ud og ind at sky
totterne - og med komplet 
ulandbart terrain nedenunder! 

Nyt forsøg 

Fjerde dag så udsigten igen 
god ud. Der lå lenticularis'er 
mod syd oplyst i et rosa skær 
af den opgående sol. Jeg var 
først på pladsen, og ASW-
19'eren dermed min! 

Kl. 0915 var jeg i slæbet, 
hvor jeg hoppede af i 3.000 
fod - jeg havde ved en tidlige
re lejlighed spildt en god 
chance ved at hoppe af for 
tidligt, misse bølgen, lande og 
måttet aflevere flyet til næste 
mand. 

Igen var det helt blåt, og 
jeg lå længe og kunne kun lige 
holde højden. Det blæste 
noget kraftigere den dag, 
omkring 60 km/t, så det med 
at kurve bragte hurtigt en væk 
fra et potentielt stigeområde. 

Efter en lille halv times tid 
tog jeg dog chancen og fløj et 

Reparation inklusiv "Hot lnspection" på: 

Rute operatør 

Charter operatør 

Flyudlejning 

Flysalg 

Flyvedligehold 

Salg af Reservedele Allied Signal Garrett TPE 331 motorer 
serie 1 til 14. 

"Hot inspection" på: Pratt & Whitney JT15D 
serie og PT6A serie. 

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

Ring SUN-AIR: 

Billund: 76 50 01 30 
Århus: 86 36 3 0 55 

Airline service til GA pris 

~ 
• Bnt,sh A1rways Express in Scandinavia 1s 
operated by SUN-AIR of Scandinavia A/S 
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SUN-AIR ol Scandrnavia A/S 
LuflhavnsveJ 33 
DK 7190 Billund 
Denmark 

Tel • 45 76 50 01 00 
Fax • 4575338618 

f' Nu direkte til 
~ lager/værksted 

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

par kilometer med vinden, og 
her var den så: rotoren! 

Uroligt, men kraftigt stig, og 
efterhånden begyndte der 
også at dannes en skytjavs 
under mig. I 5000 • var jeg på 
højde med toppen af skyen og 
fløj derfra ud mod vinden. 

Trods den kraftige vind var 
stiget ikke specielt kraftigt, 
men aldeles stabilt på om
kring 4 m/s. GPS'en blev 
jævnligt checket og med fart
måleren på 1 05 km/t viste den 
en ground speed på 1-2 km/t 
- det luftede godt i højden! 

I 10.000' var det på med 
iltmasken, constant flow og to 
liter i minuttet. 

Der var stadig helt klart 
omkring mig, ingen lenti'er, 
men til gengæld en fabelagtig 
sigtbarhed mod nord, øst og 
syd, hvor man kunne følge 
Skotlands kystlinie helt ned til 
Edinburgh. 

Af radioen fremgik det, at vi 
kun var to, der indtil videre var 
kommet over 10.000 fod, så da 
jeg kort efter gik på fire liter ilt 
i minuttet (det maksimale for 
dette system) i 17.000 fod, var 
jeg fælt tæt på at blive pjattet. 

I ca. 19.000 fod frøs det 
meste af hooden pludselig til 
som ved et trylleslag. Næse
ventilationen lod dog en god 
del isfri, så udsynet var ok, 
men fartvinden, minus 28 gra
der, var sandt at sige en plage! 

Fløj baglæns 

Da jeg passerede 22.000 fod, 
nu kun med 1-1 ½ m/s, prøve
de jeg at trække farten af flyet 
ned på omkring 60 km/t for at 
prøve, om man i denne højde 
kunne fornemme, at man fløj 
baglæns - og sådan virkede 
det faktisk. 

Til gengæld oplevede jeg et 
andet fænomen. På trods af, 
at mine øjne fortalte mig, at jeg 
lå stabilt i forhold til horisonten, 
føltes det som om jeg lå og 
dykkede, trak op, dykkede og 
trak op. 

Det var egentlig ikke særlig 
behageligt, så der blev chec
ket neglerødder for blåfarv-

ning og kigget farver på ski
handskerne. 

Det så altsammen helt 
normalt ud, men da jeg sam
tidig begyndte at få en under
lig prikkende fornemmelse i 
hovedbunden, mente jeg ikke 
der var nogen speciel grund 
til at fortsætte højere. 

Det med prikkene kunne 
dog også være et rent kulde
fænomen, idet jeg ikke havde 
hue på, men diamanten var 
tilsyneladende i hus og jeg ville 
egentlig gerne have flertallet 
af de små grå med ned igen, 
så jeg trak bremser og gik 
nedad, ned i varmen omkring 
de 10.000 fod, hvor det kun 
frøs en halv snes grader - det 
var ligesom i forårssæsonen 
herhjemme til DM, da isbjer
gene lå og flød rundt i Ring
købing Fjord! 

Jeg havde nu fløjet et par 
timer og termikken var startet, 
og havde tilsyneladende øde
lagt bølgesystemet. Vi var kun 
to, der nåede over 18.000 fod 
den dag og fik vores diamant. 

Vel nede på jorden igen -
og under optøning - kunne jeg 
ånde lettet op, da barografen 
printede strimmelen ud og 
højdevindingen blev godkendt 
af en af de stedlige instruktø
rer. Nu kunne jagten på auto
grafer fra vidner, slæbepiloter 
etc. så starte. 

Tag til Skotland! 
Trods det, at jeg nu har min 
højdevinding, er det absolut 
ikke sidste gang, jeg har be
søgt Deeside. Selvom man 
ikke de første gange kommer 
vidt omkring, er det en meget 
fascinerende form for flyvning 
at flyve i bølger. 

Umiddelbart vil jeg mene, at 
stedet har det bedste poten
tiale for guld-og diamanthø jder 
indenfor en rimelig afstand af 
Danmark. Desuden byder 
Skotland på en ualmindelig 
smuk natur, godt fiskeri, skiløb 
i sæsonen og whiskydistillerier 
i massevis, men det kræver at 
man har et køretøj, for afstan
dene er relativt store. • 
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Beechcraft A36 til 
Danish Aviation College 
Tekst og foto: Knud Larsen 

Torsdag den 27. februar kom 
de første to af en serie på fire 
nye Beechcraft A36 til Køben
havns Lufthavn Roskilde. De 
to fly var startet fra Sindal Luft
havn, hvor de var blevet klar
gjort på Business Flight Servi
ces servicecenter efter turen 
over Atlanten fra Beechcraft 
fabrikken i Wichita, USA. De 
to sidste kom i løbet af marts 
måned. 

Flyene, der har registrerin
gen OY-TFB, -C, -Dog -E, skal 
benyttes af Danish Aviation 
College (Trafikflyverskolen), 
der lejer dem af firmaet Avia
tion Assistance. TIihørsforhoi
det afspejles i registreringsbe
teg nelsens 3. og 4. bogstav 
(TF == TrafikFlyveskolen). At se
rien ikke begynder med-A skyl
des, at OY-TFA (en Beechcraft 
F33 Bonanza) totalhavarerede 
efter start fra Kastrup Lufthavn 
for nogle år siden. 

A36 Bonanza 

Det er ikke uden grund, at der 
er stor lighed mellem F33 Bo
nanza og den nye A36 Bonan
za, idet A36 er en videreud
vikling af model E33 (forgæn
ger for F33). Forskellen ligger 
i en 25 cm forlængelse af 
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skroget, fire vinduer i hver 
side, en dobbeltdør i styrbords 
side og plads seks personer. 
Motoren var oprindelig den 
samme Continental 10-520 på 
285 hk som i F33, men den blev 
fra 1985 erstattet med en Con
tinental 10-550 på 300 hk. 

Beechcraft fabrikken har 
med succes fastholdt desig
net for deres fly. Den første 
Bonanza fløj allerede den 22. 
december 1945 (I) og model
len flyver uden store design
ændringer fortsat. A36 er hel-

ler ikke just nogen årsunge, 
idet den fløj første gang den 4. 
januar 1968. Efterspørgslen er 
fortsat stor og fabrikken i Wic
hita, Kansas har for nylig rullet 
eksemplar nr. 3000 ud af 
porten. 

DAC 
De nye A36, der også hedder 
Bonanza ligesom F33-erne, 
skal ifølge afdelingsleder 
Bjarne Larsen, Danish Aviati
on College, erstatte de nuvæ:-

Den nye Beechcraft A36 med 
registreringen OY.. TFC. 

rende Beechcraft F33 Bonan
za, som skolen i flere år har 
anvendt i uddannelsen af tra
fikflyvere. De pilothold, der i 
øjeblikket flyver på F33 skal 
afslutte uddannelsen på den. 

Først derefter vil de nye Bo
nanza'er indgå i uddannelsen. 
Under uddannelsen, der varer 
ca 18 måneder på fuld tid, fly
ves der ca. 221 timer fordelt på 
Piper PA-28 (op til A-certifikat), 
Beechcraft Bonanza, Bellanca 
(kunstflyvning) og den tomoto
rede Beechcraft 858 Baron. I 
uddannelsen indgårogså timer 
på turbopropfly og avanceret 
simulator. 

På simulatorsiden er også 
nyt materiel på vej, idet Danish 
Aviation College i juli måned 
modtager en ny Frasca Model 
242/Baron .flight training de
vice" (se Flyv nr. 3 1997 side 
4). Simulatoren er med 858 
Baron- instrumentering til to 
piloter, KFC200 Flight Director/ 
autopilot med yaw damper og 
Bendix/King Silver Crown ra
dio- og navigationsudstyr. 
Simulatoren kan ændres såle
des, at den også kan benyttes 
i enmotors konfiguration og 
derved også benyttes til ud
dannelse på A36. Der bliverså
ledes god sammenhæng i si
mulatoruddannelsen og den 
praktiske uddannelse. • 
Instrumentpanelet i Bonanza'en. 



Danske vinger (1): 

Piitzer Elster OY-CTL 
Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

Flyv starter hermed en ny artikelserie, der sæt
ter focus på danske flyvemaskiner. Vi åbner 
med et ældre træfly, som takket være ejerens 
arbejde kan ses over store dele af landet. 

Det var et tip fra en norsk luft
fotograf, der i 1989 fik Erik 
Olsson til at rejse til Husum for 
at se på et mærkeligt fly ved 
navn P0tzer Elster. Erik havde 
netop solgt sin Wilga og var 
på udkig efter et andet fly at 
drive sin virksomhed som fly
vende fotograf fra. 

Det kunne såmænd godt 
have været en ny Wilga, for 
den havde udfyldt rollen glim
rende gennem de sidste fem 
år, men den korte flyvetur over 
marsklandet overbeviste Erik 
lige på stedet: Sine særpræg 

Kan man taxie en Elster på 
forsvarlig vis med benene 
skødesløst dinglende ud af 
cockpittet? No problem, da 
næsehjulæet styres med et 
håndtag og ikke pedaler. 
Bi/ledet er fra KZ-ra/ly 1996. 
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til trods var detteflyetforen luft
fotograf! Her var udsyn frem
ad, da stræberen sad godt 
langt tibage. 

Elsteren ville være langt bil
ligere at flyve med, og mulig
heden for at flyve langsomt vil
le også lette arbejdet - og han 
kunne så leve med at transit
tiden blev længere, og at El
steren ikke ligefrem kunne på
stås at være komfortabel! 

Erik har nu fløjet Elsteren 
over hele Danmark siden 
1989. Flyet har været på vin
gerne omkring 5.400 timer, og 
Erik lægger omkring 165 timer 
til dette tal hvert år. 

Miljø er en god ting - og selv 
ikke den mest fanatiske for
kæmper kan påstå, at Elsteren 
skulle kunne skade det. Selv 
når Erik cirkler et stykke tid over 
et "target", minder støjpå
virkningen mest af alt som ly
den fra en ve/trimmet symaski
ne. 

En sjælden fugl 

Eriks P0tzer Elster kan føre sit 
stamtræ tilbage til det tosæ
dede Doppelraab svævefly fra 
1953. 

Den 8. maj 1955 blev mo
toriseret civilflyvning igen til
ladt i Tyskland efter en tiårs 
forbudsperiode fastlagt i Pots
damaftalen efter Anden Ver
denskrig, og allerede den 9. 
maj var Motorraab på vinger
ne! Dette var stort set blot 
svæveflyet udstyret med næ-



sehjul og en 32 hk folkevogns
motor. Dette fly blev videreud
viklet til P0tzer Elster, som fløj 
første gang i 1959. Flyet skulle 
være billigt - og det ville den
gang sige, at der skulle spa
res på metallet, hvorimod man 
godt kunne rutte med de lave 
timelønninger. Flyet er derfor 
helt igennem et træfly. 

Sammenlignet med ameri
kanske fly fra samme periode 
kan man næsten påstå, at El
steren var umoderne fra fød
slen . Dette kan have været 
medvirkende til, at den sam
lede produktion kun kom op 
på 45 maskiner, og at flyet der
for altid har været en sjælden 
fugl. 

En del af flyene blev købt 
af den tyske stat og brugt i 
militærets flyveklubber. Eriks 
Elster har således levet alle si
ne år på den militære flyve
plads ved Husum, siden den 
trillede ud fra fabrikken i 1960. 
Den var iøvrigt udstyret med 
krog til flyslæb, da Erik købte 
den, men de sælgende tyske
re mente ikke at kunne huske, 
at den havde været i brug hos 
dem. 

Da de tyske militære flyve
klubber blev privatiseret, var 
en del interesserede i at få 
mere moderne fly, og klubben 
i Husum var en af dem. Siden 
da har Elsteren boet i Randers. 

Masser af håndtag 

Elsteren er på flere punkter 
noget for sig selv. En stående 
vits går på, at man behøver 
tre hænder, når man taxier 
flyet. Næsehjulet styres med 
et håndtag, der kunne se ud 
som om det kom fra en spor
vogn. 

Erik er jævnligt ude for pi
loter, der som embedsmæn
dene i Kejserens Nye Klæder 
er bange for at virke uduelige 
til deres embede og derfor 
nøjes med at stirre undrende 
på håndtaget, mens de i deres 
stille sind spekulerer som gale 
på, hvad det dog skal bruges 
til!? 

Bremserne betjenes også 
med et håndtag - faktisk bru
ges fødderne udelukkende til 
sideroret. Når der så også er 
radio og gashåndtag at holde 
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Erik har forsøgt flyve i 
termik med flyet. Ved 
1. 600 omdrejninger 
trækker motoren så 
lidt, at flyet næsten er 
at betragte som et dog 
ikke særlig effektivt 
svævefly. 

styr på, må det vel egentlig 
være en aktiv, trearment mand, 
der taxier rundt med flyet. 

En Elster har ikke flaps, 
men at sætte det på den i 
forvejen store vinge ville vel 
nærmest også have været en 
form extremistisk gerning, der 
helt ville forhindre den i at 
returnere til Moder Jord. 

Konstruktøren har da også 
udstyret den med det stik 
modsatte i stedetfor: Spoilere 
eller luftbremser, som skydes 
ud på oversiden af vingen, 

som man kender det på svæ
vefly. Luftbremserne giver 
Erik mulighed for hurtigt at 
ændre flyvehøjde i forbindelse 
med sine fotoopgaver uden at 
ændre flyets stilling i luften. 

Tango-Lima er den eneste 
flyvende Elster i Skandinavien 
- og den eneste anden (ikke
flyvende) har Erik netop købt 
primært med henblik på at ha
ve en resevedelslager, så han 
i lang tid fremover kan sejle 
stille rundt og fotografere Dan
mark. • 

Sportavla POtzer Elster 

En 95 hk Continental 
C 90-12F 
To sæder 
Fast understel 

Spændvidde ....... 13,22 m 
Længde ................ 7,10 m 
Højde ............ ........ 2,50 m 
Sæder ......................... . 2 
Max. startvægt ..... 750 kg 
Rejsehastighed " 89 knob 
Stallhastighed ..... 30 knob 
Rækkevidde ........ 250 nm 
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TCAS 
Alarmeringsmiddel mod flykollisioner i luften. 
Er allerede obligatorisk i USA - i Europa år 2000? 

Af Johannes Thlnesen 

Den 16. december 1960 var en TWA Lockheed L. 1049 
Constellation på vej fra Dayton, Ohio til La Guardia, New 
York med en seksmands besætning og 39 passagerer om 
bord. 

Samtidig var en Douglas DC-8 fra United Airlines med 
en syvmands besætning og 76 passagerer på vej fra Chi
cago til ldlewild, den anden store New York Lufthavn. 

11 miles NØ for Preston lntersection, Staten Island (syd 
for La Guardia) kolliderede de to fly kl. 1103 i 5.000 fods 
højde i helt klart vejr. TWA-flyet styrtede straks ned på en 
militær flyveplads, og alle 45 om bord omkom. DC-8'en 
fortsatte flyvningen nogle sekunder, inden den styrtede ned 
på en plads i Brooklyn, New York, hvorved seks personer 
på gaden omkom sammen med de 83 om bord, så det totale 
antal dødsofre blev 134. Det var dengang den hidtil største 
flyveulykke m.h.t. antal omkomne. 

Den 10. september 1976 var en BAG Trident III fra Brit
ish Airways på vej fra London/ Heathrow mod lstanbul med 
en nimands besætning og 54 passagerer. Samtidig var en 
DC-9 fra det jugoslaviske charterselskab lnex-Adria på vej 
fra Split til Kain. 

I en højde på 30.000 fod og i helt klart vejr stødte de to 
fly sammen godt 30 km NØ for Zagreb - alle 176 om bord 
omkom. 

Den 12. november 1996 skete den hidtil største flyve
ulykke ved kollision i luften mellem en Boeing 747-168B fra 
Saudi Arabian med 312 personer om bord og et Ilyushin 
11 -76 fragtfly fra Air Kazakhstan med 38 personer om bord. 
Boeing'en var startet fra New Delhi kl. 1833 ALT (lokal tid) 
på vestlig kurs under stigning mod Dharan/Jeddah, og 
fragtflyet var på nedstigning mod Delhi. 

På kontrakurs stødte de to fly sammen i Flight Level 150 
74 km fra Delhi med en total katastrofe som resultat - beg
ge fly styrtede som vragdele til jorden og alle 350 om bord 
omkom, bevidnet af flere end 20.000 skrækslagne indiske 
landsbybeboere. 

Man formoder, at havariårsagen enten er kommunika
tionsproblemer eller forskelle i navigationsudrustningen i 
de to fly. 

Kollisioner mellem fly i luften 
har været årsagen til et stort 
antal flyveulykker. Det kan ha
ve sin baggrund i den hurtige 
forøgelse af den internationale 
luftfart, som rigtig kom i gang 
i begyndelsen af 1950-erne. 
Dengang skete ofte to-tre så-
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danne flykollisioner i luften 
årligt, og til trods for forbed
ringer i flyveledelsen skete der 
11 luftkollisioner mellem trafik
fly i årene 1968-72. Oftere i USA 
med en stor del af trafikken 
VFR end i Europa med over
vejende IFR-trafik. 

EROS 
I perioden fra midt i 1950'erne 
til midt i ?O'erne udvikledes og 
afprøvedes flere forslag til sy
stemer til at alarmere om risiko 
for kollision mellem to fly i 
luften. 

Et eksempel herpå er det 
af McDonnell Douglas udvik
lede EROS (Eliminate Range 
Zero System), baseret på tid/ 
frekvens-teknologi og afprø
vet fra 1966 på godt 17.000 
flyvninger fra St. Louis i jager
flyet F-4 Phantom. 

Selvom EROS fungerede 
tilfredsstillende, blev det alli
gevel opgivet, da det var dyrt 
at anskaffe og krævede et 
omfattende jordanlæg. 

Udviklingen af TCAS 

Det var først i midten af ?O'er
ne, at et praktisk-anvendeligt 
antikollisionssystem begynd
te at komme frem. Det mulig
gjordes bl.a. af indførelsen af 
Mode C radaren med højde
dekoder integreret med radar
transponderen, altså med høj
deangivelse på radarekkoet 
(blippet) på flyveledelsens ra
darskærme. 

Med et sådant udstyr i for
bindelse med en computer om 
bord blev det muligt at kon
statere retning og afstand til og 
højde på et andet fly, og den 
amerikanske luftfartsmyn
dig hed Federal Aviation Agen
cy (FAA) udarbejdede i sam-

Standard trafik symboler pll et typisk kombineret vejrradar- og 
trafiksituationsdisplay. 

'i ' 80 160 320 TEST WX 5 !.O 
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arbejde med relevante orga
nisationer som Air Transport 
Association (ATA) mindstekrav 
og operationelle forskrifter, 
Minimum Operating Perfor
mance Specifications (MOPS). 

Hovedelementerne i TCAS 
(Traffic Alert and Collision 
Avoidance System), det brug
bare advarsels- og alarme
ringssystem, der blev udviklet 
på dette grundlag, er en Mode 
S transponder, retningsorien
terende antenner, en compu
ter og interrogationsteknik 
(interrogation betyder direkte 
oversat spørgen). 

TCAS blev afprøvet i et 
Limited Installation Program 
(LIP)i fly fra Piedmont, United 
og Northwest Airlines. Både 
flyveledelse og piloter var po
sitive til TCAS. 

Siden midten af 1970'erne 
har forbedringer i flyveledel
sen resulteret i en betydelig 
reduktion af flykollisioner i 
luften. Men den stadige øg
ning af lufttrafikken medførte 
en hård belastning af flyvele
delsens ressourcer, der var 
stadig anledning til bekym
ringerforflyvesikkerheden, og 
FAA besluttede derfor, at der 
som en yderligere sikkerheds
foranstaltning skulle installe
res TCAS i alle trafikfly. 

TCASI 

Siden udgangen af februar 
1995 har turbinedrevne fly med 
10-30 passagersæder skullet 
have mindst en TCAS I instal
leret og i operation. Der kræves 
dog kun, at systemet kan give 
Traffic Advisory (TA) oplysnin
ger på instrumentet. Det vil op
lyse afstand og retning til anden 
flytrafik og hjælpe piloten at få 
øje på denne. Hvis det indtræn
gende fly også er udstyret med 
Mode Celler S transponder, vil 
også indtrængerens højde bli
ve vist. 

TCAS li 
Efter 31 . december 1993 skal 
trafikfly med mere end 30 pas
sagersæder have mindst en 
TCAS li installeret og opera
tionel for at kunne benytte 
amerikansk luftrum. 

TCAS !l's komponenter 
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RAIVSI instrumentet giver her kommandoen: STIG 

består af en computer, to an
tenner, en oven på flyet til 
bestemmelse af retninger og 
en under kroppen, som des
uden er omnidirectional, dvs 
virker i alle retninger, kontrol
panel, instrument med TA & 
RA - Traffic Advisory & Reso
lution Advisory (herom sene
re), audiosystem for advar
sels- og styringsdirektiver og 
en Mode S transponder med 
antenner over og under krop
pen. 

Oplysninger om anden 
indtrængende trafik vises ved 
hjælp af geometriske symbo
ler på en skærm, som kan væ
re integreret med vejrrada
rens display. 

Normalt vises et omridset 
af et kvadrat på højkant (som 
Ruder Es). 

Er afstanden til indtræn
gendefly mindre end 6 NM (11 
km) og højdeforskellen min
dre end 1.200 fod, bliver kva
dratet helt hvidt og viser der
ved, at der kan foreligge. 

Advarsler 

Hvis der er mulighed for en 
kollision inden for de næste 
40-45 sekunder, ændres sym
bolet for indtrængeren til en 
gul cirkel, og en syntetisk 
stemme siger Traffic, Traffic. 

Foretages der ikke noget, vil 
advarselssymbolet ændres til 
et rødt kvadrat, og den synte
tiske stemme vil sige Climb, 
Climbeller Descend, Descend. 

For alle fly, hvorfra signaler 
kan opfattes, beregner com
puteren kurs, rækkevidde og 

ændring heraf, pejling, højde 
og ændring heraf i forhold til 
eget fly samt præsenterer det 
indtrængende fly på display
et. Den beregner endvidere 
kurs og det nærmeste indflyv
ningspunkt CPA (Closest 
Point of Approach) . 

Desuden beregnes to be
skyttende luftrum omkring 
eget fly. 

Det yderste er en potentiel 
trusselzone og indtrængen 
heri udløser trafiksignalet TA, 
Traffic Advisory. Ved indtræn
gen i det indre luftrum udlos
es det rådgivende signal RA, 
Resolution Advisory, når CPA 
er inden for den foreskrevne 
risikodistance. 

Computeren foranlediger 
afgivning af TA ca. 40-45 se
kunder før passage af CPA og 
RA ca. 20-25 sekunder før. Dis
se tider er et kompromis for at 
reducere antallet af unødven
dige falske alarmeringer og for 
at opnå tilstrækkelig reaktions
tid til at holde de involverede 
fly tilstrækkelig separerede. 

Hvis et indtrængende flys 
bane skærer den ydre sikker
hedszone, vil TCAS li afgive 
et TA-signal, indtrængerens 
symbol på displayet vil æn
dres til gult og den syntetiske 
stemme siger Traffic, Traffic. 

Ved indtrængen i den in
derste zone udsendes et RA
sig nal, indtrængerens sym
bolfarve ændres til rød og den 
syntestiske stemme siger 
C/imb, Climb, ligesom ordren 
vises på RA/TCAS VSI instru
mentet (Vertical Speed lndica
tor, dvs variometer). 

RA-signalerne er enten 
korrigerende eller forebyg
gende. Et korrigerende er en 
anmodning til piloten om at 
ændre den lodrette hastig
hed. Når piloten hører en "or
dre", skal han styre flyet, så 
VSl-nålen bevæges ud af det 
røde bånd. Et grønt Ry To vil 
vise sig i enden af det røde 
bånd. I et sådant tilfælde vil 
der vise sig et grønt segment 
i forlængelse af det røde 
bånd. 

Hvis et indtrængende fly 
fortsætter, vil TCAS kunne 
udløse en instruktion om øg
ning af stigehastigheden (/n
crease Climb) eller en æn
dring fra stigning til nedgang: 
Descend, Descend Now. 

Når faren eller risikoen for 
kollision er ovre, vil den syn
testiske stemme oplyse Clear 
of Conflict, og piloterne kan 
afslutte deres aktion og fort
sætte flyvningen i den af fly
veledelsen opgivne flyvehøj
de. 

TCAS I brug 

Rådgivende beslutninger 
(RA) opnås ved hjælp af RA/ 
VSI i form af en VSlkommando 
eller begrænsninger. Når 
viseren er på den grønne del 
af båndet, er det en tilladt ha
stighed; vises der rødt, er der 
en begrænsning. 

NårTCAS er i brug, udsen
des et alment interrogations
eller spørgesignal, som resul
terer i et svar fra hver af de 
transpondere, som modtager 
det. For at adskille svarene fra 
flere fly i nærheden er det 
muligt at lokalisere signalerne 
til hver af de fire kvadranter og 
retningen til pågældende fly. 
TCAS kan sortere svarene på 
grundlag af senderstyrken, 
der begynder ved en lav vær
di og gradvis forøges. Det be
tegnes som Whisper/Shout 
Procedure og giver sig udtryk 
i, at fly i nærheden svarer før 
fly længere væk. 

TCAS III 

En forbedretTCAS li erTCAS 
111, som kan give rådgivende 
kommando i såvel det lodrette 
som I det vandrette plan, hvil-
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ket giver øgede muligheder 
for at udfore undgående ma
nøvrer. Systemet er under ud
vikling af såvel FAA som 
avionics-industrien. Beslut
ning om at introducere TCAS 
III er et problem for fremtiden. 

SASogTCAS 

SAS har TCAS li i sine Boeing 
767 og MD 90 og har besluttet, 
at hele flåden skal have syste
met installeret så hurtigt som 
muligt. Det er en betragtelig 
investering - prisen for et TCAS 
li anlæg i 767 er $100.000, 
siger ingeniør Bengt Nilsson, 
SAS Fleet Development Elec
tronic Systems til Flyv. 

ECAC, de europæiske luft
fartselskabers samarbejdsor
ganisation, har besluttet, at 
TCAS skal være obligatorisk i 
hele Europa fra år 2000 og stil
ler strengere krav end FAA, 
idet man forlanger, at alle tra
fikfly på 15 tons eller mere 
eller med 30 passagersæder 
og derover skal have TCAS. 
FAA har en undtagelse for 
fragtfly, selv Boeing 747. 

Per-Olov Broms, SAS tek
niske pilot på 767, oplyser til 
Flyvs medarbejder, at man 
siden introduktionen afTCAS 
i 1993 har modtaget rapporter 
om ca. 100 tilfælde af near 

}!.~ 
Har man helt afskrevet Nak
skov flyveplads? 

Det spørgsmål må jeg ofte 
stille mig, når jeg ser og hører 
fly flyve tæt forbi eller over 
pladsen uden at sige et kuk. 

Der er noget, jeg tror man
ge har misforstået, idet jeg 
ofte hører folk udtale »Nak
skov flyveplads? - Er den da 
ikke helt nedlagt?. Ja, det er 
faktisk sket, at briefing har 
sagt det samme. 

Det er da rigtigt, at pladsen 
pr. 1. februar 1992 blev ned
klassificeret til kat. 1, altså 
selvbetjeningsplads. Men 
Nakskov Flyveklub overtog 
samtidig den daglige drift af 
pladsen og har også i den 
forløbne tid bemandet den 
hver dag i sommerhalvåret, ja, 
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miss, som har udløst Resolu
tion Advisory (RA), de fleste i 
New York området. Selv har 
han haft en near miss i New 
York Control Area, hvor han i 
5.000 fod kom så tæt på en 
MD-80, at RA-kommmandoen 
Climb, Climb udløstes. 

Hvad siger piloterne? 

Der er generel tilfredshed med 
TCAS hos piloterne. Luft
kaptajn Leif Wahlberg, tidlige
re SAS, nu 747-400 kaptajn i 
EVA Air på Taiwan, fortæller i 
en samtale med Flyv, at han 
har fået et RA-signal i 8.000 

•t t t 
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B C D 

Tre store avionics-industrier fremstillerTCAS eller ACAS, Air
borne Collision Avoidance System, som ICAO kalder det: 

Rockwell/Collins: anvendes bl.a. af Air Canada, American 
Eagle, Hawaian, TWA og United. 

Bendix/King: American , ANA, British Airways , Delta, 
Lufthansa, Southwest, US Air. 

Honeywe/1: Alaska, KLM, QUANTAS, SAS, Swissair. 

fod ved Hong Kong, og at han 
og hans kolleger har de bed
ste erfaringer med systemet. 

Luftkaptajn MickToller, vice
chef for Flight Operations i det 
Hong Kong baserede Cathay 

Pacific Airways, udtaler til 
tidsskriftet Air Transport World: 

-TCAS er sandsynligvis det 
største bidrag til flyvesikker
heden efter Ground Proximity 
Warning System (GPWS). • 

Go' daw do 
faktisk fra 1. april til midt i ok
tober. I tiden fra 1. maj 1992 
til 31. december 1995 har jeg 
personlig tilbragt over fem 
tusind timer på pladsen, og 
med stor interesse. Det kan 
derfor ærgre mig og andre af 
klubbens medlemmer, når vi 
ser og hører fly bare drøne 
forbi, ja sågar tværs over 
pladsen, uden at sige et 
kvæk. Det er sgu da for ringe! 

Er det mon uvidenhed? 
Har man mon skrottet Nak
skov flyveplads? Vi har da 
svært ved at tro det, da vi selv 
mener, at vi har en virkelig 
god flyveplads, endda med de 
sidste nye baneafmærknin
ger, og ligeledes mener vi, at 
vi behandler vore gæster 
godt. 

Forøvrigt når man møder 
en bekendt, siger man af al
mindelig høflighed, »go daw 
do«. Af sikkerhedsmæssige 
grunde mener vi, at det er rig
tigt at melde sig på radioen -
det er nærmest en uskik ikke 
at gø re det. Selvom du måske 
ved, at netop den dag, du 
kommer, er pladsen ikke be
mandet, er det alligevel klo
gest at gøre det, da der kan 
ligge andre fly i nærheden. 
Måske ligger de i landingsrun
den og kan blive foretrækket, 
da de jo ikke kender din posi
tion eller hensigt. 

Det sker at en F-16 melder 
sig, da han gerne vil overflyve 
pladsen i en bestemt højde og 
retning, ligeså en herlig »fugl« 
som C-130 kan finde på at 

give lyd fra sig for en overflyv
ning. Det synes vi er helt fint. 
Desværre kan vi ikke byde 
disse besætninger på en kop 
kaffe - vi tror, de får bøvl med 
at komme hjem igen. 

Men alle I andre, der som 
vi elsker flyvning: Sig i det 
mindste »go' daw do« og for
tæl hvor du er, så kan vi 
måske fortælle dig hvor even
tuelle UL-fly uden radio ligger. 
Tak! Og du er altid velkommen 
til at aflægge os et besøg. Kaf
fen er altid klar. 

Skulle din dovenskab også 
forbyde dig at gå den lange vej 
(900 meter) til byen, så har vi 
da en gammel cykel du kan 
låne, ganz kosten/os. 

Erik Andersen 
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Amerikansk 
almenflyproduktion 1996 

Den amerikanske brancheor
ganisation GAMA, General 
Aircraft Manufacturers Asso
ciation, noterer med stolthed 
i sin årsberetning, at 1996 var 
det hidtil bedste år for almen
flyproducenterne, regnet efter 
fakturering med et samlet be
løb på USD 3, 1 milliarder mod 
2,8 milliarder i 1995, en stig
ning på 10,0%. 

Antallet af fly steg dog kun 
med 5, 1 %, fra 1.077 fly i 1995 
ti 1.132 i 1996. 

Af enmotors stempelmo
torfly blev der afleveret 515 i 
1995 og 600 i 1996, en frem
gang på 2,9 %. Af tiermotors 
blev der afleveret 70 i 1996, 
14,8% flere end de 61 i 1995. 

Turbopropflyene havde en 
fremgang på 13,3%, fra 255 i 
1995 til 289 i 1996. Antallet af 
jetfly gik derimod lidt tilbage; i 
1996 blev der afleveret 241 
mod 246 i 1995. 

345 fly til en værdi af USD 
905 mio. blev eksporteret, en 
fremgang på 9,5% i enheder 
og næsten 11 % i værdi. Eks
porten androg 30,5% af det 
totale antal fly og 28,9% af 
den samlede fakturering. 

Til de nævnte tal bør læg
ges leverancerne af 56 fly til 
det amerikanske forsvar: 16 
Beech RC-12P og C-12 (King 
Air B200), 35 BeechT-1AJay
hawk (Beechjet 400T), fire 
Cessna OT-47B (Citation V) 
og en Cessna UC-35A (Cita
tion V). 

American Champion 
Adventurer 7GCAA .................. 1 
Aurora 7ECA ........................... 2 
Super Decathlon 8KCAB ........ 26 
Citabria Explorer 7GCBC ........ 17 
Scout 8GCBC .......................... 7 

ialt ...................... .................... 53 

En af de 57 Piper Malibu 
Mirage, der blev produceret 

i 1996. 

Aviat 
Pitts S-28 .............................. 10 
A-1 Husky .............................. 46 

i alt ................ ......................... 56 

Bellanca 
Super Viking 17-30A ................ 2 

i alt ........................................... 2 

Cessna 
208 Caravan I ........................ 13 
2088 Caravan 18 ............... .... 94 
525 CitationJet ....................... 44 
560 Citation V ........................ 52 
650 Citation VII ...................... 19 
750 Citation X .......................... 7 

i alt ....................................... 229 

Classic 
YMF-5 Waco Super ................. 6 

ialt ............ ............................... 6 

Commander 
Commander 1148 ............. ....... 7 
Commander 114TC .......... ....... 5 
Commander 114AT .................. 3 

i alt. .... ............................... ..... 15 

Fairchild Mooney 
SA-227DC Metro 23 ............... 7 M-20J .................................... 25 

ialt ..... ......................... ............. 7 M-20M ................................... 15 
M-20R Ovation ...................... 33 

i alt ...... ............ ....................... 73 
Gulfstream 
Gulfstream IV ........................ 24 
Gulfstream V ........................... 3 Plper 

ialt .......................................... 27 
PA-28-161 Warrior III ............... 5 
PA-28-181 Archerlll .............. 45 
PA-28R-201 Arrow ................... 7 

Learjet 
Learjet31A ............................ 12 
Learjet 60 ................ ............ .. 22 

PA-32R-301 Saratoga IIHP ... 43 
PA-34-220T Seneca IV .......... 18 
PA-44-180 Seminole ........... ..... 8 
PA-46-350P Malibu Mi rage .... 57 

i alt ......................................... 34 ialt ........................................ 183 

Maule 
MX-7-160 ................................ 3 
MX-7-180A .............................. 5 
MX-7-1808 .............................. 8 
MX-7-180C .............................. 1 
MXT--180 .............................. 18 
MXT-7-180A ............................ 6 
M-7-235 .. .. ............................... 4 
M-7-2358 .. ............................ 11 
M-7-235C ................................ 7 

Raytheon 
Beech Bonanza F33A .............. 8 
Beech Bonanza A36 .............. 83 
Beech Bonanza 836TC ......... 14 
Beech Baron 58 ..................... 44 
Beech King Air C908 ............. 38 
Beech King Air 8200 .............. 33 
Beech King Air 350 ................ 27 
Beech 2000 Starship ............... 8 
Beech 1900D Airliner ............. 69 

i alt ......................................... 63 Beechjet 400A ....................... 29 
Hawker 800XP ...................... 26 
Hawker 1000 ........................... 3 

i alt ....................................... 382 



Sverige reducerer også 
Tekst og foto: Jan Jørgensen 

Den svenske regering har 
vedtaget Forsvarsmaktsplan 
97 (FMP 97) som sætter ram
mer for det svenske forsvar i pe
rioden 1997-2001 . Udgangs
punktetfor planen har været en 
reduktion i forsvarsbudgettet 
på 13 milliarder svenske kro
ner. Hermed fortsætter reduk
tionerne i det svenske forsvar 
som blev initieret med den for
rige Forsvarsmaktsplan, FMP 
92, således at der totalt er skå
ret 39 milliarder svenske kro
ner i forsvarsbudgettet over 
perioden 1992-2001, svarende 
til et helt års forsvarsudgifter. 

Planen medfører en række 
reduktioner for både Armen, 
Marinen og Flygvapnet, og 
den langsigtede konsekvens 
af de økonomiske besparelser 
bliver at næsten 25 procent af 
sveriges krigstidsorganisation 
afvikles, set i forhold til 1992 
niveau. Dette betyder na
turligvis også omfattende ned
skæringer i den grundlæg
gende militære fredstids
organisation, og i det følgende 
vil situationen for Flygvapnet 
blive gennemgået. 

Nedlæggelser, flytninger 
og sammenlægninger 
I følge FMP 97 skal antallet af 
kampfly divisioner (eskadril-

ler) reduceres fra nuværende 
16 til 13 inden udgangen af 
1997, og yderligere til 12 in
den 2001. Set i forhold til 1992 
niveau (20 kampfly divisioner) 
medfører dette en reduktion 
på 40 procent i Flygvapnets 
kampstyrke, idet FMP 92 og 
FM P 97 hver har dikteret ned
læggelse af 4 kampfly divisio
ner. 

Planlagte nedlæggelser i 
1997 vil omfatte to divisioner 
AJS37 Viggen ved Flygtlottilj 
15 (F15) i Soderhamn og en 
af de to sidste divisioner J35 
Draken ved F1 O i Ångelholm. 
Inden 2001 vil F21 i Luleå des
uden miste en division AJS37 
Viggen. 

F15 i Soderhamn afvikles 
fuldstændig, og får dermed 
samme skæbne som F6 i 
Karlsborg og F13 i Norrko
ping, der begge blev lukket 
som følge af FMP 92. Det er 
endnu ikke besluttet hvad der 
skal ske med basen i Soder
hamn, men flere alternativer 
overvejes i øjeblikket. Det 
mest spændende af dem er at 
gøre F15 til en træningsbase 
for NATO's Partnerskap tor 
Fred program, som også 
Sverige deltager i. 

Al omskoling af piloter til 
Viggen systemet har hidtil fun
det sted ved F15, der derfor 

S100 mini-AWACS er en vigtig hjørnesten i det nye Flygvapnet. 

har været eneste enhed som 
fløj med den tosædede SK37 
version. Viggen omskolingen 
forventes snarest overført til 
F4 i 6stersund, da Flygvap
net vil have behov for nye 
Viggen piloter indtil i hvert fald 
år 2003. 

For F10 i Ångelholm er 
fremtidsudsigterne mere po
sitive, da F1 O er udset til at bli
ve JAS39 Gripen base. Sve
riges sidste J35 Draken divisi
on ved F1 O forventes omsko
let til JAS39 Gripen i 1999, 
hvormed Draken systemet vil 
være udfaset af Flygvapnet 
efter 39 års tjeneste. Ganske 

flot for et kampfly der på kon
struktionstidspunktet var be
regnet til at have en levetid på 
ca. 10 år! 

F10 i Ångelholm bliver og
så hjemsted for Flygvapnets 
flyveskole, der med sine små 
SK60 jettrænere overflyttes 
fra F5 i Ljungbyhed allerede i 
1997. Det er endnu ikke 
afgjort hvad der skal ske med 
basen i Ljungbyhed, men det 
er helt sikkert, at F5 ophører 
med at eksistere som selv
stændig enhed. Muligvis vil 
man bevare Ljungbyhed som 
reservebase og lade flyve 
skolen benytte banesystemet 
til træningsflyvninger fra 
nærliggende F1 O Ångelholm. 

Med flytning af flyveskolen 
fra F5 til F1 o afsluttes en epo
ke i svensk flyvnings historie, 
idet Ljungbyhed har været 
hjemsted for Flygvapnets fly
veskole siden svensk flyv
nings barndom. Samtlige pilo
ter i Flygvapnet har fået deres 
tørste flyvetimer her, og der 
hersker følgelig stærke følel 
ser for stedet. Ljungbyhed er 
Europa's næst-ældste endnu 

Tosædet Sk 37Viggen fra F15 
Soderhamn, som nedlæges i 
1997. 
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J35 Draken under landings
afløb på F10 Angelholm. 

operative flyveplads , kun 
overgået af Tempelhof i Ber
lin. 

Flygvapnets helikopter en
heder vil blive omfattet af et in
teressant koncept, der i 1998 
vil medføre sammenlægning af 
al svensk militær helikopterflyv
ning under en fælles komman
do, benævnt Forsvarsmaktens 
Helikopterflottilj . Den nye 
værnsfælles helikopterenhed 
vil blive fredstidsbaseret på 
Malmslått og være mobil, 
således at hele styrken eller 
mindre dele af den hurtigt kan 
indsættes hvorsomhelst til 
støtte for både Armen, Mari
nen og Flygvapnet. 

På nuværende tidspunkt 
opererer det svenske militær 
med ialt 133 helikoptere af 7 
forskellige typer, fordelt på 26 
enheder i henholdsvis Armen 
Marinen og Flygvapnet. Det 
forventes, at der ved sam
menlægningen af disse i 
Forsvarsmaktens Helikopter
flottilj vil ske en gradvis reduk
tion og udskiftning af materiel, 
således at enheden kommer 
til at bestå af et mindre antal 
nyere og mere effektive heli-

JAS39A på Fl Såtenas. 

koptere af færre forskellige ty
per. 

Et fjerde generations 
flyvevåben 

Samtidig med de mange re
duktioner er Flygvapnet i gang 
med en omfattende fornyelse 
af materiel, og de nye og mere 
effektive flytyper vil delvis op
veje det mindre antal flyvende 
enheder. Flygvapnet har præ
senteret planerne for sin kom
mende struktur som et fjerde 
generations flyvevåben. 

Rygraden i det fremtidige 
Flygvapen vil blive 12 divisio
ner Saab JAS39 Gripen multi
role kampfly. De første 30 
JAS39A {alle ensædede) er 
allerede leveret til F7 i Såte
nås, som bliver centrum for ud-

dannelse af alle Gripen piloter. 
Den tosædede JAS398 er un
der afprøvning hos SMB, og 
leveringer til Flygvapnet for
ventes at begynde i 1998. På 
nuværende tidspunkt har 
Flygvapnet bestilt ialt 21 0 
Gripen, hvoraf de sidste vil 
blive leveret til Flygvapnet i 
2006. 

JAS39 Gripen vil blive leve
ret til 6 Flygflottiljer, der om
skoles i fø lgende rækkefølge: 
F7 ~åtenås (to divisioner) , 
F10 Angelholm (to divisioner), 
~21 Luleå (tre divisioner), F4 
Ostersund (to divisioner), F17 
Ronneby (to divisioner) og 
F16 Uppsala (en division). 

Vigtige støtte-fly i fjerde ge
nerations flyvevåbnet vil være 
6 Saab 340AEW&C overvåg
ningsfly udstyret med Erics-

son Erieye radar (en slags 
mini-AWACS). Militærtypebe
tegnelse er S 1008, og det før
ste fly blev leveret til Flygvap
net i 1996. Sidste år modtog 
Flygvapnet også to Gulf
stream IV specielt udstyret til 
elektronisk rekognoscering 
(ELINT/SIGINT) og betegnet 
S1028. Hermed indtræder 
Flygvapnet for alvor i den avan
cerede elektroniske krigs
førelses verden. 

FMP 97 resulterer således 
i mange såvel gode som min
dre gode ting for Flygvapnets 
fremtid . Som den svenske 
forsvarsminister så rammen
de selv har beskrevet det: 
.. Flygvapnet is getting leaner, 
but meaner". Frit oversat: 
Flygvapnet bliver slankere, 
men ondere! • 



Near-miss 
Malmo Aviations BAe 146 blot 40 m 
over SAS F28 på kontrakurs. 

Af Johannes Thlnesen 

To svenske trafikfly med 152 
passagerere var yderst nær 
en kollision i luftrummet 1 O km 
SSØ for Atvidaberg - ca. 40 
km SØ for Linkaping 18. ok
tober 1996. 

De to fly var A: SAS F 28, 
startet fra Våxjo flyveplads 
mod Arlanda kl.1314 på en 
klarering fra Malmo ACC til 
stigning til FL 270 mod Trosa 
VOR. Kl. 1321 overgik A til 
Stockholm ACC / Radarposi
tion R2 ved FIR-grænsen sti
gende gennem FL 150 til FL 
270. R2 fik radarkontakt med 
A, som fik klarering til indflyv
ning til bane 19 påArlanda via 
Trosa. 

Samtidigt var B: Malmo 
Aviations BAe 146 på vej fra 
Bromma mod Malmo/ Sturup 
med flyveplanshøjde FL 280. 
B fik efter ønske klarering til 
FL 260 fra STO ACC radarpo
sition R5 direkte til Sturup. Kl. 
1326 rapporterede B FL 260 
til R2. 

De to fly A og B mødtes 
kl.13.28.32, hvor flyet A pas
serede op gennem B's højde. 
Kaptajnen på A meddelte 
kl.13.29 til R2, at han havde 
mødt B uden horisontal sepa
ratation og med en højdefor
skel, som han bedømte til ca. 

SAS1151 BD42 
N0388 1124 
FK28M 

> 2 7463 

SCW37 AMSA 
N0390 1123 
BA46M 

< 5341 
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500 fod (150 m), men var u
sikker, observationen varede 
blot et kort øjeblik. På B ob
serveredes ikke mødet. Den 
relevante militære radar be
dømte højdeforskellen på de 
to fly til ca. 40-45 m. Den kræ
vede minimumseparation er 
1000 fods højde og 3 NM (5,6 
km) horisontalt. 

Den svenske Statens Ha
vari kom m ision (SHK) blev 
anmodet om at undersøge og 
redegøre for hændelsen af de 
svenske luftfartsmyndighe
der. 

SHK konstaterede, at det 
kunne have endt med en fatal 
katastrofe - der var ialt 152 
passagerer i de to fly - hvis 
SAS' F28 havde startet blot et 
par sekunder senere, kunne 
de to fly have kollideret med 
en mødehastighed på ca. 
1500 km/t med en sikker død 
for alle ombord som mest 
sandsynligt. Vejret var klart 
med god sigtbarhed på det 
kritiske tidspunkt, men besæt
ningen på B nåede ikke at ob
servere A, som på den anden 
side kun så et glimt af B. 

Årsagen til hændelsen, 
som var den mest alvorlige i 
Sverige i 1996, var, at den an
svarlige flyveleder på R2 ikke 

270 AMSA TRS 
1130 1140 

MX SA 

260 BD42 
(handAndr) 1130 

SB MS 

havde angivet på sin strip*), 
at A var i stigning, men kun 
den klarede sluthøjde FL 270. 
På grund af høj arbejdsbe
lastning havde han undladt at 
gribe ind for at holde de to mø
dende fly korrekt vertikalt 
separerede. 

I forbindelse med passage 
af en FIR-grænse opgives i 
reglen på strippen flyets 
sluthøjde, som angivet på 
flyveplanen, men intet om, at 
flyet endnu befinder sig i 
stigning. P. gr. af den her skete 
hændelse ændres rutinen for 
klarering. I dette tilfælde skulle 
Stockholm ACC, ikke Malmo, 
have givet klareringen til FL-
270. Undersøgelsen har klar
gjort, at det svenske automa
tiske flyveledelsessystem A 
TCAS ikke er så avanceret 
som fx det danske ATCAS, 
som i tilfælde af en situation, 
som den her foreliggende, 
ville kunne advare et fly, som 
trænger gennem et mødende 
flys højde, ligesom der på 
anden måde bedre kan fo
retages aktioner til forebyggel
se af kollision. Det kan udfø
res ved hjælp af det såkaldte 
konti iktadvarselssystem 
STCA (Short Term Comflict 
Alert)ellerTCW (Tactical Con-

RS 

REN U 
270 

R59T 

AMSAG UR59 
OE 

MISMI 
UW33 280 

flict Warning). Disse systemer 
advarer flyvelederen ved hjælp 
af et præsentationsudstyr, når 
datasystemet beregner, at to 
fly flyver i sådanne baner, at de 
krævede separationsgrænser 
ikke kan opretholdes. 

Om bord i flyet indføres 
kollisionsadvarselsessystem, 
som omtalt i artiklen om 
TCAS/TrafficAlerting and Col
lision Avoidance System, 
også betegnet som ACAS 
( Airborne CollisionAvoidance 
System). Disse systemer er 
nu ved at blive installeret i eu
ropæiske trafikfly. Det er obli
gatorisk for alle trafikfly med 
flere end 30 sæder og større 
startvægt end 15 ton fra år 
2000 samt for fly med flere 
end 19 sæder og mere end 
5700 kg startvægt fra år 2005. 

SHK kommer frem til kon
klusionen, at frekvensen af 
lufttrafikkonfliktsituationer på 
grund af menneskelige fejlta
gelser vil fortsætte uændret, 
så længe lufttrafikken ikke be
grænses eller tekniske over
vågningssystemer er indført 
som fx STCA, TCW, ACASel
ler TCAS. SHK anser derfor i 
sin hændelsesrapport, at LFV 
(Luftfartsverket) bør frem
skynde en forhøjelse af sikker
hedsniveauet ved at indføre 
ovennævnte konfliktadvar
selssystem i det kommende 
reviderede ATC-system. 

*) Strippen"en papirstrimmel, 
som flyvelederen anvender til 
at angive relevante oplysnin
ger om de fly, han betjener, 
som fx kaldesignal, type , 
starttid, flyveniveau m. m. 
"Strippen" flytter han med på 
sit Flight Progress Board, som 
han på sin arbejdsplads under 
radarskærmen. 

• 
FLYV • MAJ 97 



Oscar 
Yankee 

Kommentarer 

ATR42 OY-CIT fløj første gang 
den 5. juni 1990 og har hidtil 
fløjet i Canada, senest som C
FZVX. Den tilhører et japansk 
leasingselskab og er lejet af 
Cimber Air indtil 30. septem
ber 1998. 

Jodel Ambassadeur OY
GPD erfra 1963,exOO-GPD. 

Bonanza OY-TFB, der fly
ver for SAS Flight Academy 
{Trafikflyverskolen) i Roskilde, 
er fabriksny, men var under 
prøveflyvningerne på ameri
kansk register som N8215A. 

Grønlandsflys "nye" Bell 
407 OY-HGH blev faktisk lev
eret for et år siden, men har 
af certificeringsmæssige år
sager hidtil været på svensk 
register som SE-JCL. 

Sterlings 727 OY-SEY fløj 
første gang den 3. oktober 
1973 og blev leveret til Conti
nental som N29730 den 15. 
samme måned. Den tilhører 
nu et leasingselskab med 
hjemsted på Jersey, er om
bygget til fragter af FLS Aero
space i Stansted og flyver for 
TNT med base i Koln. 

Rettelse: LS7 OY-XSH er op
ført under ejerskifter i forrige 
nummer. Det er en fejl , som vi 
meget beklager - flyet tilhører 
fortsat Vejle Svæveflyveklub. 

For 50 år siden 
3. maj 1947: En Gloster 
Meteor E Mk.4 demon
streres i Københavns 
Lufthavn Kastrup. Som de 
første danske piloter får 
oberstløjtnant Kaj 
Birksted og orlogskaptajn 
Erik Rasmussen lejlighed 
til at flyve jet. Flyet, der er 
fabrikkens eget, er civilt 
indregistreret, G-AIDC, 
og rødmalet. 
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Tilgang 

OY- Type Fabr. nr. Reg.dato Ejer 

CIT ATR42-300 196 18.3. Cimber Air, Sømderborg 
EXC R-S LS8-A 8122 2.4. Uffe Edslev-Christensen, Silkeborg 
GPD Jodel D.R. 1050 528 18.3. Søren Andersen, Lunderskov 
TFB Beech A36 E-3003 1.4. Aviation Assistance, Roskilde 
HGH Bell 407 53008 17.3. Grønlandsfly, Nuuk 
SEY Boeing 727-200 20659 4.3. Sterling European Airlines, Kastrup 
xso S-H Ventus 2 cT 7 10.3. Stig Øye, Gentofte+ 

Slettet 

OY- Type Dato Ejer Årsag 

AJK PA-32-300 6.3. Ålborg Airtaxi Solgt til England 
CNE Airbus A320 17.3. Conair Solgt til England 
HCU Bell 212 12.3. Grønlandsfly Solgt til Spanien 
HGG Sikorsky S-61 N 12.3. Grønlandsfly Lejemål ophørt 
XBN ASW-15B 10.3. Silkeborg Flyveklub Solgt til Norge 

Ejerskifte 

OY- Type Reg.dato Nuværende ejer Tidligere ejer 

AUG Citabria 18.3. R. Hove-Christensen, Champignon-dyrkerne, 
Nakskov Smørum 

BGP PA-28R-200 10.3. Ole Klammer, Holte Finn Pedersen, Jægerspris 
CFT P.68 14.3. Ålborg Airtaxi North Flying, Ålborg 
SUR P.68 26.3. Bio Consult, Åbyhøj Sun-Air, Billund 
XHR Astir 19.3. Tønder Flyveklub Sønderjysk Flyveklub 
XSI Slingsby T.21 B 20.2. Henrik Brogaard, Farsø + Slingsbygruppen, Holstebro 

YØUI choica • 1.000 or 1.500 Hours. 

Westwind 
Aviation 
Academy. 

The primary objeclive ol Westwind 
Av,ation Academy is to ptace graduales 
,n the,r first commerc,al pilot posit1011. 

Westwmd Academy offers an Airline 
Preparat,on Program wh1ch 1ncludes the 

Private. Instrument. Commerc,al, Mufti Eng,ne, Flight 
lnstructor and Instrument lnstructor certificates and rat
ings with a guaranteed rrnmmum ol 1.000 hours ol flight 
time for onfy $22.900. Or students can choose the Anline 
Transport Pilot Program whlCh includes all of the above 
plus the Mufti Engine lnstructor and Airtine Transport 
Pilot (ATP) certdicates along with a guaranteed minimum 
of 1.500 hours ol flight bme for only $26.900. 

Graduales of either Professional Program then 
become efigible to fly tor Westwind Air Charter. an active 
an charter department conducting operations throughout 

lhe continental United States and Mexico. 
Westwind is approved by U S. Immigration and 

Naturalizat,on to 1ssue foreign student v,sas. All flight 
operations are conducted under Parts 61 , 141 and 135 
of the Federal Av,ation Ragulations. 

Wl!Sl'WINO 
AfllllrlON ACAa••r 

701 W Deer Valley Ad / Suite A6 
Phoenix, Arizona 85027 I USA 

Tel: (602) 582-3373 
Fax: (602) 582-4396 

Internet www.getnet.com/westwind 
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Model
siderne 

Af WIiheim W/1/ersted 

de Havmand D.H.2 

Den tjekkiske plasticmodel
fabrikant SMER har netop lan
ceret en herlig model i skala 
1 :48 af Geoffrey de Havillands 
maskingevær-bevæbnede 
biplan-jager D.H.2, som den 
kendte flyingeniør medbragte 
tegningerne til, da han i juni 
1914 blev beskæftiget på den 
engelske fabrik Aircraft Manu
facturing Co. Ltd. Englænder
ne havde da et akut behov for 
et jager-fly udstyret med et 
maskingevær, og som kunne 
tage kampen op med de tyske 
dobbelt-dækkere, som var 
begyndt at gøre livet surt med 
deres projektiler og andet 
djævelskab mellem himmel 
og jord. de Havilland havde 
udstyret udviklingen af sin 
ubevæbnede recognosce
ringsmaskinekonstruktion 
D.H.1. med et Lewis maskin
gevær anbragt i næsen af flyet 
lige foran piloten. 

Maskingeværet sad på et 
stativ, og piloten kunne fra sit 
sæde dreje våbnet i mange 
retninger både op- og nedad. 
de Havilland-flyet havde skub
bende propel, og det betød, 
at piloten ikke havde "pro
blemer" med at skulle passe 

Flyhistoriske 
godbidder 

Hvis man ikke vidste bedre, så kunne man, som ren og - flyhistorisk -
ubefæstet sjæl, få den opfattelse, at en "rigtig" flyvemaskine er en Spitfire, 
en ME-109 eller "til nød" en "Harrier" eller en MIG-29 i den moderne og 
noget hurtigere ende af skalaen. I hvert fald, når man beskæftiger sig med 
den modelmæssige side af flyvningen. Disse flytyper er nemlig mærkeligt 
nok det mest fantasifulde, som plasticmode/fabrikanterne kan svinge sig 
op til, når de lancerer nye plastic-samlesæt til fly. Utallige er de Spitfire's 
og ME 109'ere, som man kan forlyste sig med, hvis man vil sætte hobby
kniven i eller limtuben til et plasticsamlesæt. Det samme er faktisk tilfældet 
med den britiske "Harrier" hop-jet og Mikoyans ikke-mere-så-hemmelige, 
russiske superjager. Hermed - naturligvis - ikke sagt, at de fire omtalte 
flytyper er kedelige - ej heller som model - men flyvningens brogede histo
rie er fyldt med så mange spændende fly-konstruktioner, at der skulle være 
nok at øse af - uden at man altid behøver at kaste sig over "kendisserne". 
Heldigvis er der i de senere år dukket en række mindre mode/fabrikanter 
op - blandt andet fra Østeuropa - og det er grunden til, at mode/samlerne 
pludselig kan støde på byggesæt til flytyper, som "de andre" (store) vel
etablerede fabrikanter ikke har tænkt på at lancere. Denne gang tager jeg 
mig derfor af et par af den type modeller, som begge er et par friske om 
ikke nye, så ret "ukendte" fly-konstruktioner i plasticmodel-sammenhæng, 
og som begge varmt kan anbefales! 

på ikke at skyde sin propel i 
smadder, men tværtimod kun
ne sigte på fjenden uden for
styrrende, roterende elemen
ter mellem sig og ham. de Ha
villands bevæbnede jager fik 
nu ikke den mest glorværdi
ge premiere. Prototypen blev 
sendt til fronten i Frankrig i juli 
1915, men allerede første dag 
blev maskinen skudt ned! 
Men den havde dog gjort et 
så godt indtryk, at man bestilte 

flyet i masseproduktion, og 
allerede i slutningen af 1915 
fik eskadrille 24 leveret sine 
første D.H.2 ere. Piloterne fo
retrak dog, at maskingeværet 
var helt fastmonteret, således 
at man kunne sigte med hele 
flyet og derved være mere 
sikker på at få sendt projek
tilerne i fjenden uden at skulle 
stå og blafre ude i næsen 
under kampen. 

Med de Havilland-maski-

nen fik de engelske piloter et 
godt våben, som kunne tage 
sig af de tyske Albatross'er og 
Halberstadt'er. Flere af de bri
tiske flyver-esser gjorde kål på 
fjenderne i deres D.H.2'ere. 
Således vandt major L.W.B. 
Rees fra 32.eskadrille sit Vic
toria Cross efter at have skudt 
10 fjendtlige bombere ned med 
sin D.H.2 den 1.juli 1916!! Flyet 
havde glimrende, stabile flyve
egenskaber, selv om det ikke 
var luftkrigens hurtigste jager
konstruktion. Det tog faktisk 
godt en halv time at komme op 
i 3.000 meters højde og her
oppe var topfarten 140 km/t. Til 
gengæld kunne flyet holde sig 
i luften i næsten tre timer på ful
de tanke. 

D.H.2 havde skubbende pro
pel, og det betød, at piloten 
havde frit udsyn helt foran både 
til at flyve maskinen og til 
uhindret af en generende pro
pel at kunne betjene maskin
geværet under luftkampene. 
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D.H.2. var også frygtet som angrebsfly mod de tyske spærreballoner over Vestfronten. Det var faktisk som at være på andejagt, 
sagde piloterne. Det må være det, som man ka/der"sitting ducks" 

Data: 
Spændvidde: .. .. .. .. 8,62m 
Længde: ....... ........ 7,68m 
Højde: .. .. .... .. ........ 2,92m 
Tornvægt: ............. 475 kg 
Fuldvægt: ... .......... 725 kg 

D.H.2'eren blev efterfulgt i 
første-linie kamptjeneste' af 
de Havilland D. H5, efter at der 
var bygget over 400 eksem
plarer af det. Hundrede ek
semplarer overlevede dog 
som træningsfly i første ver
denskrigs sidste år. 

Modellen 

D.H.2 fra SMER er et nemt 
samlesæt. Der er blot 34 en
keltdele, der alle passer ud
mærket sammen. 

Vinge-bardunerne kan 
laves med tynd pianotråd eller 
ditto sytråd. D.H.2 var lær
redsfarvet - altså lys beige -
på planer og højderor. Propel
len er mat mahogni-brun og 
kroppen var mørkebrun øverst 
og blå-grå metalfarvet lige un
der cockpittet. 

Modellen koster 60 kroner 
og kan fås hos Stoppel Hobby 
Shop. 

Fokker S-11 lnstructor 

Nu ved jeg tilfældigvi$, at den 
vel-formede og vel-flyvende, 
hollandske træningsmaskine 
Fokker S-11 lnstructor hører 
til FLYV's redaktør Hans Ko-
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foeds yndlingsfly, men det er 
nu ikke alene af den grund, at 
jeg har kastet mig over flyty
pen i denne måneds model
gennemgang. S.11 er faktisk 
et herligt fly, og så er det også 
et frisk eksempel på, at det er 
fra de små, nye modelfabr
ikanter, at man nu kan erhver
ve de sjældne, flyhistoriske 
godbidder, som jeg omtalte i 
begyndelsen. 

Samlesættet er iøvrigt ud
sendt af samme tjekkiske fa
brikant, som var mester for 
D.H.2'eren. Altså SMER. 

Der er oven i købet den 
detalje, at jeg fandt sættet i en 
rodekasse hos den velkendte 
specialforretning Model og 
Hobby i Frederiksborggade i 

København - til kun 35 kroner 
I! - Så det er faktisk ret billigt 
at fedte for bossen. 

Samlesættet til Fokker S-
11 træningsmaskinen er i ska
la 1 :40, men flyet ser nu ikke 
alt for underlig ud i en 1 :48 
samling. Flyet har blot 30 en
keltdele , der passer godt 
sammen og har korrekt form. 

Fokker S.11 lnstructor fløj 
tørste gang den 18. december 
1947. Første seriefly blev lev
eret i 1949 til det hollandske 
flyvevåben, der modtog i alt 39 
eksemplarer. Israel købte 41 
fly, Macchi og IMAM licens
fremstillede i alt 180 til det ita
lienske ned betegnelsen Mac
chi M.416, og i Brasilien blev 
der bygget 100 stk. 

En udgave med næsehjul 
blev kaldt S.12. Fokker bygge
de kun en prototype, men i 
Brasilien blev der fremstillet 
50. 

Data: 

Motor: 190 hk Lycoming 
0-435A 
Spændvidde: ....... 11,0 m, 
Længde: ........... ... 8, 18 m, 
Højde: ................. 2,70 m, 
Startvægt: ........ 1.100 kg. 
Max.hastighed: 209 km/t 
March-hastig-
hed: .................. 164 km/t. 
Operationshøjde: 3.850 m 
Flyvetid: ... 3 timer 35 min. 

Den herlige, hollandske træner Fokker S. 11 lnstructor er udsendt i et godt plasticsamlesæt i skala 
1 :40. Det er et interessant fly til mode/samlingen fra de gode, gamle dage i fyrrerne. Man må 
håbe, at den tjekkiske SMER plasticmode/fabrik har fået hollandsk blod på tanden, for der er 
nemlig flere Fokker-flytyper, som jeg godt kunne tænke mig at få i min samling/ Men vi kan jo 
krydse fingrene. 



Navne 

Dødsfald 

Oberst E. Panduro 
Christensen 
En af de få tilbageværende fra 
den gang Kløvermarken var 
flyveplads, oberst E. Panduro 
Christensen, døde den 21 . 
marts, få dage før han ville 
være fyldt 87 år. Han var han
de Is uddannet, forrettede 
1931-33 tjeneste som reser
veintendant og kom derefter 
som civilt ansat til administra
tionen af Flyvertroppernes 
Værksteder. 

I 1946 afsluttede han Hæ
rens Officersskoles special
klasse og samme år bestod 
han Handelshøjskolens di
plomprøve, hvorefter han ud
nævntes til kontorchef i Hæ
rens Flyvertropper. 

Panduro Christensen blev 
i 1951 oberstløjtnant i Flyve
våbnet, i 1954 oberst og fly
verkommandointendant. Fra 
1951 til 1970 var han afde
lingschef ved Flyverstaben og 
derefter til 1972 administrati
onschef ved Flyvemateriel
kommandoen. 

60år 

Civilingeniør 
Jørgen Lindeballe 

Jørgen Lindeballe fylder 60 år 
den 9. maj. Efter studierne 
ved Danmarks tekniske Uni
versitet og nogle år bl.a. som 
løjtnant i Flyvevåbnet blev han 
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ansat ved Regnecentralen, 
hvor han arbejdede som sik
kerhedschef og senere hos 
Christian Rovsing som chefin
geniør. Han beskæftiger sig nu 
med sikkerheden hos Pen
geinstitutternes Betalingssy
stemer. 

Jørgen Lindeballe har fly
vercertifikat, og har i en årræk
ke fløjet som pilot i Den Fly
vende Hjemmeværnsenhed. 
Han har været instruktør i Fly
vestation Værløse Svæve
flyveklub, og har som formand 
for Frederikssund-Frederiks
værk Flyveklub. Som en af de 
få danskere har han fløjet 
svævefly i 9 km's højde, nem
lig over Rocky Mountains i 
Colorado, U.S.A. 

BO år 

Forfatteren Jo
hannes Thinesen 
I 1934 kunne man i Fyens 
Stiftstidende læse en artikel 
om Marinens nye jagerfly, 
skrevet af Johannes Thine
sen. 

63 år senere er han fortsat 
aktiv flyveskribent - det er da 
vist lige til Guinness rekord
bog ! 

Han har skrevet vægtige 
afsnit af Modelflyvesport, Mo
torflyvehåndbogen og Luft
fartens Hvem Hvad Hvor. Han 
er flyvemedarbejder ved La
demands Leksikon og har bi
draget med utallige artikler til 
fagtidsskrifter i ind og udland, 
ikke mindst dette blad. Et af 
hans seneste produkter kan 
læses andetsteds i bladet, og 
flere er på vej. 

Jesse, som han kaldes 
blandt venner, begyndte som 
modelflyver, blev senere svæ
veflyver (S-certifikat i 1945) og 
motorflyver (A-certifikat 1947, 
B-1948). Han var en lang år
række simulatorinstruktør i 
SAS og flyvelærer i SAS Flyg
klubb i Stockholm. 

Og så er han storsamler af 
flyvelitteratur. Han har en af 
Skandinaviens største - må
ske den største - samlinger af 
bøger om flyvning, herunder 
(næsten) alt hvad der er trykt 
på dansk om emnet. Desuden 
samler han på fotos, postkort, 

exlibris, slips, emblemer og 
andet med tilknytning til flyv
ning - og på grammofonpla
der med traditionel jazz. 

Den 17. maj bliver han 80 
år, men det lægger ikke nogen 
dæmper på denne hyperakti
ve flyveenthusiast - han skal 
selvfølgelig til flyveudstilling i 
Paris i næste måned. 

Oberst 
Otto Petersen 
I trediverne, da Flyv havde en 
brevkasse, hvor læserne kun
ne få svar på spørgsmål om 
flyvning, var der en gang en 
ung mand i Odense, der ville 
vide, hvor han kunne komme 
til at springe med faldskærm. 

Det fik han ikke noget svar 
på, for redaktøren syntes, at 
det varen rigtigdårlig ide, men 
det hjalp ikke. Godt 30 år 
begyndte den unge mand at 
dyrke faldskærmssport og i 
1963 var han med til at stifte 
Dansk Faldskærms Union, 
hvis anden formand han var 
fra 1964 til 1968. Det var 
senere oberst i Hæren Otto 
Petersen, der fylder 80 år den 
24. maj. 

Otto Petersen, der også er 
civilingeniør og indehaver af 
B-certifikat, oprettede i 1969 
Danop KIS, der har drevet for
skellige former for erhvervs
flyvning, men nu koncentrerer 
sig om fotoflyvning og konsu
lentvirksomhed. 

Organisationsarbejde er 
der også blevet tid til. Han har 
været næstformand og for
mand for Rådet for større Fly
vesikkerhed, og i 1972 valgtes 
han til formand for Erhvervs
flyvningens Sammenslutning. 

Det er han stadig, på 25. år! 

Pensionering 

Lufthavnschef 
Jens Chr. Riis 
Jens Chr. Riis, der har været 
chef for Thisted Lufthavn 
siden den åbnede i 1970 (han 
tiltrådte faktisk et par måneder 
før), afgik med pension den 
30. april. Inden han blev luft
havnschef, var han erhvervs
flyver og før da mekaniker i 
Flyvevåbnet. 

25-års jubilæum 
Vicedirektør 
Ole Dietz 

Den 1. april var det 25 år siden 
vicedirektør Ole Dietz blev 
ansat i Maersk Air. 

Efter elevuddannelsen i 
SAS kom Ole Dietz, der nu er 
58 år, i 1962 til revisionsfir
maet C. Jespersen. Han blev 
ansat i Maersk Air som øko
nomidirektør i 1972 og ud
nævntes i 1981 til vicedirektør 
og stedfortræder for den 
administrerende direktør. 

Han er uddannet HD fra 
1967 og blev statsautoriseret 
revisor i 1969. I 1979 videre
uddannede han sig på Har
vard Business School. 

Dietz er bestyrelsesfor
mand i CopenhagenAir Servi
ces og medlem af bestyrelsen 
for Estonian Air. 

Udnævnelse 

Lufthavnschef 
Erik G. Kristensen 

Erik Gjørup Kristensen, 32 år, 
tiltræder 1. maj som chef for 
lufthavnen i Thisted. Han har 
en lidt usædvanlig baggrund, 
idet han er uddannet inden for 
herreekvipering og har været 
kirketjener. 

I 1987 blev han AFIS-ope
ratør i Nuuk/Godthåb, året ef
ter i llulissat/Jakobshavn, hvor 
han var i otte år. Siden juni i fjor 
har han været i Skive lufthavn. 
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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 
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 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, nset, 651 O Gram 
Telefon 74 82 20 15 

Dansk Faldskærms Union 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 
Telefon 43 26 26 26, lok 2775 

Dansk Kunstflyver Union 
Jason Green 
Poppel Alle 31 
3500Værløse 
Telefon 4077 74 89 

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 9714 91 08 
Resultatservice:Tlf.: 97 14 93 25 

Dansk UL-Flyver Union 
Hasse Pedersen 
Bålhøj33 
9700 Brønderslev 
Telefon: 98 81 12 28, 
Fax 98 81 13 92 

Fritflyvnings-Unionen 
Jens B. Kristensen 
SkalborgveJ 4, Rørth 
8300 Odder 

Linestyrings-Unionen 
Henrik Bentzen 
Hedegaardsvej 29, 1 tv, 2300 Kbh. S 
Telefon 31 55 40 71 

RC Sport Danmark 
Steen Høj Rasmussen 
TJØmehusene20 
2600 Glostrup 

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

3-7/5 
10-18/5 
2--8/6 
8-18/5 
22/5 
24/5-1 /6 
2-8/6 
8-13/6 
11/6 
16/6 
22/6-13/7 
21-28/6 
14-24/7 
27/7 
28/7-2/8 
10-23/8 
2-12/8 
9-17/8 
19/8 
28/8 
23-24/8 
1-21/9 
6-13/9 
19/9 
23/9 
18-19/10 

Nationalholdstræning,Arnborg 
lnt'I Gliding Competition, Hockenheim, Tyskland 
SM, Tølløse Flyveklub 
DM,Arnborg 
HB nr. 2 (97/98) 
Førsteinstruktør Fl-1 (9711) ,Arnborg 
SM, Tølløse Flyveklub 
Kunstflyvningskursus.Arnborg 
$-teoriprøve S2/97 
Instruktørkursus C·hold 
VM 1997 incl. træning, St. Auban 
Hjælpeinstruktørkursus Hl-1 (9701 ),Arnborg 
Arnborg Åben og juniorkonkurrence,Arnborg 
For-EM, Leszno, Polen 
Talentkursus.Arnborg 
Junior EM 1997, Musbach Tyskland 
12. Coppa Internationale, Rieti, Italien 
Førsteinstruktørkursus Fl-2 (9712),Arnborg 
Rejsehold 
HB nr. 3 (97/98) 
Nationalholdstræning,Arnborg 
World Air Games incl. træning, Tyrkiet 
Hjælpeinstruktørkursus Hl-2 (9702),Arnborg 
Nordisk svæveflyvemøde, Råyskålå, Finland 
Rejsehold, Nordjysk Svæveflyveklub 
Nationalholdstræning.Arnborg 

Motorflyvning 

2-4/5 
11/5 

Jersey - 43. lnt. Air Rally (info hos Dagmar) 
Rallyflyvning i Roskilde og Vamdrup (kvalificering til 
VM i Tyrkiet) 

17-19/5 DMU pinseturtil Berlin 
31/5-1/6 DM i præcisionsflyvning, Kruså Padborg 
5/6 Åbent Hus i Ølgod Flyveklub fra kl. 14 
12-15/6 KZ Rally, Staunlng, Show 14/6 kl. 1330 
15/6 Åbent hus, FSNAalborg 
28/6 NM i præcisionsflyvning, Norge 
28/6-2/7 Malta - lnt. Air Rally (info hos Dagmar) 
12-20/7 DMU-tur til Sverige og Finland 
27 /7 alt 9/8 Badedag i Vendsyssel. 
2/8 Air BP Rally, Herning 
17/8 Flyvningens dag, Roskilde 
23-24/8 Flyv-in, Fyns Flyveklub, Odense Lufthavn 
13-21/9 World Air Games (VM i rallyflyvning), Tyrkiet 

Ballonflyvning 

6-11/5 
13-21/9 
15-25/11 

Danmarksmesterskab, Sorø 
WorldAir Games, Tyrkiet 
VM, Saga, Japan 

Drageflyvning 

16-19/5 
Maj/juni 
22-28/6 
5-2/7 
9-18/7 
14-18/7 
14-28/7 
19-26/7 
3-9/8 
15-17/8 
23/8-3/9 
6-7/9 
1/11 

1. afd. DM -drageflyvning - Fasterhalt 
Sjællandsmesterskaber- Skjoldnæsholm, XC 85 
DM - paragliding, Fasterhalt 
Venø-lejr (skolingslejr) - Venø 
Nordisk Mesterskab / HG - Sverige 
Optrækslejr - Fasterhalt 
Verdensmesterskab / PG - Castejon de Ses, Spanien 
Veteran Games - Fasterhalt, MDK 
2. afd. DM - drageflyvning - Fasterhalt 
Evt. 2. afd. DM - paraglldlng 
For-EM / HG - Slovakiet 
Chefinstruktørseminar- Fasterhalt 
Repræsentanskabsmøde - Sjælland 

"'~ Foreningen Danske Flyvere 
Protektor: Hans Kongellge Højhed Prinsen 

Formand: General Chr. Hvidt 
Generalsekretær: Luflkaplajn Erik Thrane 

Sekretariat: Gl. Kongevej 3, 1610 København V 

Foreningens sidste arrange
ment i sæsonen 96/97 blev i 
meget fin stemning afviklet 
den 18. marts ved den årlige 
kegleturnering. 43 deltagere 
nød først de obligatoriske gule 
ærter med tilbehør og dystede 
derefter om Rosy Møllers van
d re po ka I på keglebanen. 
Suveræn keglekonge blev 
Eigil Oluf Jensen med 61 point 
- og der var luft til nr. 2. Rosy 
vandt selv, som så ofte før, da
merækken ved bl.a. gode slag 
at præstere et "alle ni" til stor 
jubel for alle. Mindst ti yngre 
mandlige medlemmer havde 
et lavere score end Rosy, som 
snart fylder 88 år. En meget 
festlig afslutning på sæsonen. 

Næste arrangement er 
skovturen den 15. juni 1997, 
hvortil indbydelse vil blive ud
sendt. 

Nyt telefon
system i KDA
huset 
For at afhjælpe de telefonpro• 
blemer, der der har været gen
nem det seneste år, hvor med
lemmer og kunder har haft 
svært med at komme igen
nem til KDA-huset, er der nu 
installeret et nyt moderne te
lefonsystem. 

Det er nu muligt at ringe 
direkte til KDA-butlkken eller 
direkte til en medarbejder. 

De nye telefonnumre er så
ledes: 

KDA·huset 
(hovednummer) ............ 46141500 
KDA Service (butikken) 46141501 
FLYV og Knud Larsen .. 46141502 
Generalsekretær Henrik N. 
Knudtzon ...................... 46141503 
Bogholderiet og Bente 
Larsen .......................... 46141506 
Annette Krøl! ................ 46141507 

Telefax (uændret) ......... 46191316 

I en overgangsperiode vil det 
gamle nr 46190811 stadig 
kunne benyttes. 
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Organisalionsnyl 

/9Mu_ 
Dansk Motorflyver Union 

Adresse: 
Toltlundgårdvej 12, 

Mikkelborg, 6630 Rødding 

Fax 75 51 83 42 

Nyt fra motor
flyveklubberne 

Fyns Flyveklub fylder 70 år til 
efteråret. I den anledning vil 
der i weekenden den 23. og 
24. august blive afholdt flyv
ind for alle interesserede. Lør
dag eftermiddag afholdes re
ception, og der er fest om af
tenen. 

Der arbejdes på forskellige 
arrangementer af interesse 
for fly-entusiaster, nærmere 
oplysninger følger senere. In
vitationer udsendes til de en
kelte klubber. 

KongeAens Pilotforening 
har afholdt generalforsamling. 
Kassereren gennem mange 
år, Flemming Reintoft, havde 
valgt at stoppe og sammen 
med ham Egon Nielsen. Nye 
i bestyrelsen er Leo Enggaard 
og Kurt Uhre Larsen. 

Landingskonkurrence tirs
dag den 27. maj kl. 1900. 

Ølgod Flyveklub har lan
di ngsko nku rrence onsdag 
den 7. maj kl. 1800. Der bliver 
også mulighed for at vise s1ne 
teoretiske færdigheder, idet 
der som noget nyt er indflettet 
en lille teoriprøve i konkurren
cen. 

Åbent Hus grundlovsdag 
den 5. juni kl. 1400. På bag
grund af sidste års succes har 
vi besluttet at forsøge at gøre 
dette arrangement til en tilba
gevendende begivenhed, 
hvor vi inviterer klubbens 
medlemmer, naboklubber og 
omegnens beboere til en 
hyggelig eftermiddag med 
snak og flyvning. 

Horsens Flyveklub afholdt 
generalforsamling den 17. 

34 

marts. Den nye bestyrelse er 
herefter: 

Kaj Nymark, formand, Bent 
Leth, næstformand, Paul Hal
se, kasserer, Louis Ludvigsen 
og - nyvalgt - Palle Bertelsen, 
sekretær. 

DMU meddeler 
DMU-repræsentantskabsmø
de søndag den 6. april havde 
fint fremmøde i Odense Luft
havn takket være det fine fly
vevejr. 

Tre bestyrelsesmedlem
mer havde valgt at stoppe, 
Carl Erik Mikkelsen, som har 
været med i mere end 1 O år, 
samt Per Toft og Erry Knud
sen, som måtte stoppe pga 
tiltagende travlhed på arbej
det. 

Nye i bestyrelsen er Ove 
Dyvad Jørgensen fra Midt
sjællands Motorflyveklub (tid-
1 igere suppleant), Bjarne 
Hammer fra Roskilde Flyve
klub og Louis Rovs Hansen fra 
Sæby Flyveklub. 

Referat fra mødet og kon
stituerende møde vil blive 
sendt til klubberne. 

DMU Rally - udtagelse til VM 
i Tyrkiet (World Air Games) 
søndag den 11. maj. Indby
delse og tilmeldingsblanketter 
sendes til klubberne ultimo 
april. 

Badetur til Vendsyssels bed
ste badestrand. 
DMU har i samarbejde med 
Sindal Flyveklub planlagt 
endags udflugt til Sindal 
søndag den 27. juli. Ankomst 
med frokostmadkurv til Sindal 
kl. 10, hvor medlemmer af 
Sindal Flyveklub vil køre os til 
en af deres dejlige badestran
de eller - hvis man hellere vil 
det - en tur rundt til seværdig
hederne i det nordligste Jyl
land. 

Da en badedag kræver 
godt og varmt vejr vil vi afven
te vejrudsigterne, alternativ 
dag er lørdag den 9. august. 

Tilmelding til DMU (Dag
mar) eller til Tage Olesen, tlf. 
98930188. 

Konkurrencer - bemærk 
ændringer I 

I aprilnummeret står der, at 
dette års Danmarksmester
skab afholdes i Skive ogAir BP 
Rallyet IT ø nder. Aftalerne var 
imiderlertid ikke på plads ved 
bladets deadline, hvorfor 
placeringerne har måttet 
ændres således: 

DM bliver på Padborg Fly
veplads - datoen uændret 31. 
maj - 1. juni, og Air BP Rally 
den 2. august på Herning Fly
veplads. 

Det anbefales at finde au
gust nummeret af FLYV fra 
sidste år frem og genlæse 
Hans Birkholms artikel på ide 
30. I den giver Hans nogle 
gode ideer til, hvordan man 
kan forberede sig - og blive 
bedre til at flyve konkurrence. 

Endvidere kan kan hen
vende sig til DMU og evt. få 
en aftale om en briefing eller 
et lille kursus lokalt i sin egen 
klub. 

Plejer du at deltage, så 
prøv at få flere med, har du 
aldrig prøvet det, så overvej 
det nul 

Meddelelser 
fra Unionen 
Nr. 06 af 10.02.97 
Årsberetning, regnskab og 
statistik. 

Nr. 07 Bf 11.02.97 
Invitation til klubtrænersemi
nar. 

Nr. 08 af 21.02.97 
Talentregistrering i 1997. 

Nr. 09 af 21.02.97 
Talentudvikling i 1997. 

Nr. 10 af 06.03.97 
Intern hændelsesraport. 

Nr. 11 af 06.03.97 
Brochure fra SLV: PDM (Pilot 
Decision Making). 

Nr. 12 af 10.02.97 
Årsberetning, regnskab og 
statistik. 

Nr. 13 af 20.03.97 
Referat af repræsentant
skabsmødet 22.02.97. 

Nr. 14 af 20.03.97 
Referat af Hovedbestyrelses
møde nr. 5 (96/97). 

Nr. 15 af 14.03.97 
Meddelelse fra SLV sendt ud 
til alle medlemmer af DSvU. 

Nr. 16 af 20.03.97 
Registrering af adresser på 
sæveflyvepladser. 

Nr. 17 af 20.03.97 
Indbydelse til Arnborg Åben, 
Klubklassemesterskab, Jun
ior-DM, Dansk Kvindemester
skab og Old Boys Mesterskab 
1997 på Svæveflyvecenter 
Arnborg. 

Nr. 18 af 02.04.97 
Konkurrencekursus i Janus 
under DM og Arnborg Åben. 

Nr. 19 af 03.04.97 
Indbydelse til talenttræning 
sammen med Nationalholdet. 

Nr. 20 af 04.04.97 
Indbydelse til talentkursus. 

Nr. 21 af 04.04.97 
Juniormesterskaber/videre
gående talenttræning. 

Coppa Interna
tionale del 
Mediterraneo 
Den 12. Coppa lnterzionale i 
Rieti afholdes den 2. - 12. au
gust. Der er jo tradition for 
dansk deltagelse ved CIM i 
Rieti og måske på grund af 
fravalg af deltagelse ved VM 
i St. Auban vil der muligvis i år 
blive den største deltagelse 
hidtil. Foreløbigt har seks 
piloter planlagt at flyve kon
kurrence i Italien i år, og fristen 
for tilmelding til CIM er ikke 
udløbet endnu. 
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International -
Gliding Com
mission (IGC) 
Midt i marts afholdte IGC sit 
årlige møde i Bruxelles. Der 
var ca. 70 deltagere fra 28 
lande. 

Der blev vedtaget at IGC 
skulle arbejde på, at de hånd
bårne GPS systemer med log
gerfunktion skulle kunne god
kendes som dokumentation til 
diplo,:nflyvninger op til 500 km. 

Verdensrekordklasserne 
bliver pr. kommende oktober 
lavet om, således at 2-sædet 
og motorsvæveflyverekorder
ne forsvinder som selvstæn
dig klasse og disse fly kan nu 
sætte rekorder sammen med 
de rene svævefly i de nye 
klasser som er: 
Åben klasse 
15 meter spændvidde klasse 
Kvinderekorder 
Wordclass 

VM 
VM i år 2001 bliver i Sydafrika 
i Mmabatho efter en spæn
dende afstemning mellem 
Polen, Australien og Syd
afrika. 

IGC satser stadig hårdt på 
World Class glideren PW-5 og 
prøver at få de på nuværende 
tidspunkt eneste fabrikanter i 
Polen til at forstå, at de skal 
behandle kunderne ordentligt. 

I denne sammenhæng er 
World Air Games i Tyrkiet i 
august stadig det første VM i 
denne klasse, hvor vi fra 
dansk side regner med at stille 
med to piloter. 

18 meter klassen blev 
anerkendt af IGC, men vil ef
ter vores mening først få be
tydning, når der indføres EM 
og VM i denne klasse, hvilket 
der ikke på nuværende tids
punkt er stemning for. 

Junior EM bliver i 1999 i 
Holland og samtidig kundgjor
de Norge, at de først ønsker 
at få EM i FAl-klasserne i år 
2002, så England er på nuvæ
rende tidspunkt de eneste, der 
er interesseret i EM år 2000. 
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Nyt fra forsikringsklubben 

(GF-forsikring) 

Nyt fra svæve
flyveklubberne 

Bllllgere forsl~rlng 

På repræsentantskabsmø
det den 22. februar blev der 
bl.a. behandlet et emne om, 
hvordan forsikringstagerne 
på bedst mulig måde kunne 
få gavn af det beløb der 
fremkom, når skadesramte 
policer ikke fik udbetalt bo
nus. Emnet blev afsluttet 
med, at repræsentantska
bet udtrykte et stort ønske 
om, at beløbet allerede i det 
samme år kunne overføres 
til de skadesfri policer som 
en ekstra bonus. 

Ønsket har været fore
lagt GF-forsikring, som me
get imødekommende sagde 
ja til, at man vil foretage en 
særskilt behandling af forsik
ringklubbens skadesregn
skab allerede fra indeværen
de år. Resultatet af dette vil 
fremover være med til , at de 
mange forsikringstagere, 
der aldrig eller sjældent har 
skader på deres fly, vil få 
lavere forsikringsomkostnin
ger i forhold til de, der ofte 
har skader. 

"Den første transport" af 
det nyindkøbte fly har gen
nem en årrække ikke været 
indbefattet i kaskoforsikrin
gen, idet den tegnede for
sikring først var i kraft, når 
flyet befandt sig på sit 
hjemsted. Dette forhold in-

Til næste års møde I Paris 
skal der findes en ny præsi
dent, da den nuværende tys
keren Peter Ryder annonce
rede, at han vil gå af. 

Mogens Hansen, 
IGC repræsentant 

Arnborg Åben 
Hjælpere søges til konkurren
celedelsen i Arnborg Åben fra 
14. til 24. juli. Henvendelse til 
Mogens Hansen på tlf. 4227 
8412 

debar, at det var nødven
digt, at ejeren tegnede en 
særskilt transportforsikring 
for hjemtransport af flyet. 

Denne begrænsning i for
sikringen er sløjfet, således 
at man fremover kan spare 
udgiften til en transportfor
sikring. Dvs. at nu er forsik
ringen gældende fra det 
tidspunkt, ejeren overtager 
flyet og påbegynder hjem
transporten på lige fod med 
al anden fremtidig transport, 
svæveflyet kommer ud for. 

Vi vil endnu engang gøre 
opmærksom på, at vi fra 
den 1. januar sænkede 
præmierne for almindelige 
motorsvævefly, således at 
disse fly nu forsikres til sam
me præmier som svævefly. 

Bestyrelsen ser frem til 
at der i denne sæson blive; 
taget vare på flyene lige så 
godt som i 1996, således at 
der traditionsmæssigt igen 
kan tilbagebetales en stor 
bonus. En bonus der over de 
sidste 15 år har været i gen
nemsnit 36, 7%, heraf sidste 
år med 57,69%. 

Oplysninger om kaskofor
sikring fås på Unionskontoret. 
Ole Didriksen er tilstede hver 
onsdag eller træffes privat på 
9718 2942. 

Svævethy fejrede den 23 
marts Morsø Flyveplads' 25 
års jubilæum og klubbens 35 
års fødselsdag ved et velbe
søgt arrangement med både 
kørende og flyvende gæster. 
Der var også standerhejsning, 
hvor Morsø Kommunes borg
mester Knud Larsen hejste 
flaget. 

Desværre blæste det en 
del og der var lidt sne på 
banen, hvorfor det blev opgi
vet at få klubbens nyerhver
vede Ventus 2c OY-XSW i luf
ten for første gang. Til gen
gæld fik Svævethy flot pres
seomtale inklusiv en meget 
professionel reportage på TV 
MidtVest i aftenens sportsud
sendelse. Ventus'en var med 
som studiedekoration og Kar
sten Aagaard blev interviewet 
samtidig med at der blev vist 
klip fra flyvepladsen. I det 
gode vejr dagen forinden 
havde TV-fotografen lavet 
nogle fremragende billeder. 

Sæson 1997 bruges blandt 
andet til et kraftigt PR frem
stød i Thy og på Mors for at 
profilere Svævethy kraftigere 
i lokalområdet og for at skaffe 
større og mere stabil med
lemstilgang. Noget af det klub
ben oplever er at nogle med
lemmer har svært ved at få tid 
til den almindelige svæve
flyvning, hvorfor der er indført 
en ny medlemskategori uden 
turnus og alene med flyvning 
på E-Falken. 

Det er besluttet at sælge 
klubbens Nimbus 2. Flyet er 
annonceret til salg for 138.000 
kr komplet med vogn. 

Alle indlæg til organisationssiderne skal sendes til 
KDA-huset 
Lufthavnsvej 28 
4000 Roskilde 

helst på diskette i Word, WordPerfect eller lign. 
Udskrift vedlægges. 
Deadline den 3. hverdag 
i måneden. 
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Organisationsnyt 

Kongelig Dansk Aeroklubs årsberetning 1996 

Generelt en lang række områder, såle-

Gennem årene har der været Som led i synliggørelsen af sorer, til at kunne dække rej-
des at gebyrindtægterne dæk-

rejst det spørgsmål, hvorvidt KDA, er det besluttet, at KDA- seomkostningerne til Tyrkiet. 
ker de omkostninger, som SLV 

KDA havde nogen berettigelse butikken fremover markeds- har ved at udøve tilsyn og kon-

i fremtiden. Spørgerne har ofte føres under navnet KDA Servi- trol. 

repræsenteret nogle af de uni- ce ApS. Herved bringes nav- MEDLEMSSITUATIONEN Tilsynet er opdelt i flere af-

oner, der er tilsluttet KDA, net i overensstemmelse med Medlemstallet er i 1996 steget delinger: flyvepladskontoret, 

hvorimod de direkte medlem- de faktiske forhold. Det oprin- med 6%. Dette er meget til- certifikatkontoret, luftdygtig-

mer tilsyneladende ikke har delige navn Danish General fredsstillende, eftersom der ge- hedskontoret, operativt kontor 

været i tvivl om nødvendighe- Aviation bibeholdes som bi- nerelt kan konstateres en tilba-
og luftfartøjsregisteret. Hver af 

den af at have en fælles organi- navn. gegang i medlemsantallet for disse afdelinger danner sit eget 

sation. Gennem samarbejdet med landsdækkende organisatio- gebyrmæssige område, og 

1996 har ikke været nogen dels klubber og unionsrepræ- ner. 
overskud eller underskud i en 

undtagelse. KDA har også i år sentanter i årets løb, har der Det samlede medlemsantal afdeling udlignes ikke med 

bemærket, at der ikke har væ- vist sig et klart behov for at ko- udgør udgør pr 31/12-1996 resultaterne fra andre afdelin-

ret fuld tilfredshed med de re- ordinere indsatsen på områ- 8914, en fremgang på 503. Bi- ger. Hvis et certifikatområde 

sultater KDA har opnået. Re- der, der berører luftrumsbruge- lag 1 viser fordelingen på de en- har overskud, kan dette over-

sultaterne kunne uden tvivl re. KDA anser det for en pri- kelte unioner. Karakteristisk for skud overføres til et senere år. 

være bedre. Med den struktur mær opgave, at skaffe sig ind- udviklingen er, at de unioner, Hvis der er underskud, må 

og de ressourcer KDA og uni- flydelse på udformningen af hvor medlemmerne er afhæn- gebyrudvalget tage stilling til, 

onerne tilsammen kan mobili- kommende miljøafgørelser. gig af assistance fra andre med-
om man forventer, at det kan 

sere, er det fortsat nødvendigt, Inden for dette område vil KDA lemmer har fremgang, hvor- udlignes gennem et bedre re-

at der trækkes på de frivillige tage initiativer i det kommende imod .enkeltmands-discipliner- sultat senere eller om gebyrer-

ressourcer. Desværre har det år. ne" har en svag tilbagegang. ne skal reguleres ekstraordi-

ikke været muligt at få tilstræk- Erfaringerne har vist, at Den største procentvise nært indenfor området. 

kelige ressourcer stillet til KDA i adskillige situationer har fremgang har DFU med en Gennem denne teknik har 

rådighed til, at alle udvalgene haft svært ved atfå indflydelse, stigning på 17%, fulgt af de 
udvalget kunnet sikre en rolig 

har kunnet fungere effektivt til fordi informationerne "udefra" direkte medlemmer med en gebyrudvikling i en lang årræk-

gavn for hele organisationen. har været for lang tid under- stigning på 13%. Det er glæde- ke. 

Vores største fællesproble- vejs. Dette sammenholdt med, ligt, at DsvU og RC Sport Dan- I sommeren 1996 meddelte 

mer det stigende antal restrik- at luftrumsbrugerne i nogle am- mark har vendt tidligere års SLV, at Trafikministeriet havde 

tioner, som miljømyndighe- ter ikke har udnyttet den mu- tilbagegang i medlemsudvik- meddelt, at SLV skulle forbedre 

derne gennemfører. Et eksem- lighed, der består i at lade sig lingen til en svag fremgang. sit økonomiske resultat, hvilket 

pel herpå er lukningen af Flyve- repræsentere i kompetente næsten kun kunne ske ved at 

station Avnø, hvilket er ganske forsamlinger f.eks. Friluftsrå- forøge gebyrindtægterne. 

uforståeligt. På KDA's initiativ det, bevirker, at mulighederne Med den fordelingspolitik, 

indledtes forhandlinger, om at for indflydelse forringes. MILJØ &TEKNKUDVALGET som Gebyrudvalget anvender, 

få etableret et luftsportscenter For at forbedre muligheder- Avnø Flyveplads var det imidlertid ikke muligt 

umiddelbart efter Flyveskolens ne for både indflydelse og in- 11994 blev området fredet ved blot at forhøje gebyrerne, for 

udflytning til Flyvestation Ka- tern kommunikation, har KDA en afgørelse i Fredningsnævn- det ville reelt svare til, at man 

rup. Selvom der fra alle sider taget initiativ til at etablere en tet. KDA påklagede afgørelsen afgiftsbelagde gebyrene. 

var opbakning hertil, lykkedes amtsorganisation, der skal fun- til Naturklagenævnet, der er Der måtte derfor opfindes 

det desværre ikke. gere i samarbejde med Teknik øverste ankeinstants. nye gebyrområder, og man be-

På andre områder er det og Miljøudvalget. Naturklagenævnet afgjorde sluttede derfor at gebyrpålæg-

lykkedes KDA at gennemføre den 16. maj 1996 sagen ved ge følgende områder: lnforma-

aktiviteter, der har givet en at forbyde alle former for tion vedrørende flyvesikker-

positiv respons fra klubberne. 1st WORLD AIR GAMES flyvning på arealet. hed, Miljøområde, Security og 

Udgivelse af KDA-briefing og Samarbejdet med unionsre- Da Naturklagenævnet har Administration af erhvervs-

WAG-bulletins har forbedret præsentanteme omkring plan- den endelige afgørelse"kunne mæssig luftfart. 

muligheden for at få informa- lægning af deltagelse i WORLD KDA og andre interessenter Af disse var det kun "lnfor-

tioner ud til det yderste led i AIRGAMESerindeienpositiv kun tage afgørelsen ad notam. mation vedrørende flyvesikker-

organisationen. Deltagelse i udvikling. Der har været holdt Avnø Arbejdsgruppen i hed" s omkostninger, der for-

KDA-fællesudstillingen i forbin- to møder i Danish World Air KDA regi er i konsekvens af deltes på alle gebyrområder, 

delse med EURO-SPORT Games Committee (DWAGC). afgørelsen blevet nedlagt. hvilket igen betød, at den 

konferencen i Aalborg i anled- Det foreløbige antal deltagere generelle gebyrstigning kunne 

ning af DIFs 100 års jubilæum, udgør ca. 75, hvilket langt holdes på ca. 2%. 

placerede os i centrum af et overstiger de forventninger Statens Luftfartsvæsens 
sportsligt interessant forum. KDA havde ved årets begyn- Gebyrudvalg 
Udstillingen gennemførtes i delse. KDA er repræsenteret i SLV's Luftrum 

samarbejde med de lokale Det er KDA's mål at skaffe Gebyrudvalg. Udvalgets opga- Efter den store luftrumsrevisi-
klubber. tilstrækkelige midler fra spon- ve er at fastsætte gebyrerne på on i 1 ~2 blev der stillet i udsigt, 
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at der ikke ville ske yderligere 
ændringer på denne side af år 
2000. 

Alligevel blev der i 1996 
meddelt, at der ville ske en re
vision af Billund-området med 
en væsentligt udvidelse af ter
minalområdet mod syd og en 
hævning af toppen af TMA til 
Flight Level 75. 

Samtidig forlød det, at man 
kunne forvente at der etableres 
TIZ/TIA omkring flere mindre 
flyvepladser. 

Selvom der i det daglige er 
et udmærket samarbejde med 
de forskellige flyvekontroller, 
ændrer det ikke det faktum, at 
det frie luftrum gradvist bliver 
indskrænket 

UDDANNELSESUDVALGET 

Udvalget gennemførte som 
planlagt et mediekursus den 
6.-7. september med god til
slutning. Kurset tog sigte på at 
forberede de medlemmer af 
unionerne, der i forskellige si
tuationer, skal virke som tals
mænd overfor pressen. Fra 
kursisterne blev der udtrykt ø n
ske om at deltage i et fortsæt
telseskursus. 

INTERNATIONALT OMRÅDE 

Den 21. september 1996 blev 
der indkaldt til møde for unio
nernes medlemmer, der er ud
pegede som delegerede til 
FAl's sports commissions. 
Desuden blev der samtidigt 
indkaldt til det årlige formands
møde for Unionsformændene. 

Grundet manglende tilslut
ning blev mødet aflyst. 

FAI 
Den 14.10.96 - 20.10.96 af
holdtes den 89. 

FAI Generalkonference i 
Sled - Slovenien. 

Heri deltog Aksel C. Nielsen, 
Per V. Br0el og Henrik N. 
Knudtzon. 

Per V. BrOel var indtil Gene
ralkonferencen FAI Vicepræ
sident og KDA's repræsentant 
i FAl's Council. Efter mere end 
30 års virke som FAI Vicepræ
sident gik Per V. BrOel af og 
som ny FAI Vicepræsident 
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valgtes KDA's formand Aksel 
C. Nielsen. 

Per V. BrOel er fortsat Presi
dent for FAl's Environmental 
Commission. 

Aksel C. Nielsen har i løbet 
af 1996 været medlem af FAl's 
PR-Committee samt FAl's 
World Air Game Coordinating 
Committee og blev genvalgt til 
disse poster for 1997. 

KDA's generalsekretær Hen
rik N. Knudtzon har i 1996 
væretsekretær i FAl's Environ
mental Commission samt 
medlem af FAl's Business De
velopment Committee og blev 
genvalgt til disse poster for 
1997. 

FAI er inde i en proces, hvor 
organisationen i højere grad 
gearer sig efter opgaver end 
efter traditioner. Et eksempel 
herpå er ændring af FAl-presi
dentens funktionsperiode, der 
efter ændring af FAl-statutter
ne kan være op til 6 år. Hidtil 
skulle der vælges president 
hvert år. Forlængelse af funk
tionsperioden giver FAI-Pre
sidenten bedre mulighed for 
at kunne arbejde på langt sigt. 

Afviklingen af de senere års 
generalkonferencer er gjort 
mere aktive bl.a. gennem .Dis
coussion Groups". I disse fora 
er der lejlighed til at drøfte frem
tid og praktiske tiltag. I år var 
emnerne: Anvendelse af Inter
net i FAl-regi, Expansion of FAI 
Membership, Air Sport of the 
Future med emnerne, herun
der Solar Flying og Unmanned 
Aerial Vehicles Cyberflying. 

For at optimere bestræbel
serne for at FAI kan opnå olym
pisk status for luftsportsgrene, 
er dervedtaget nye statutter for 
Olynpic Coordinating Commit
tee. For FAI bliver 1997 et 
spændende år, idet det her skal 
vise sig, om organisationen, 
via World Air Games, er i stand 
til at markere sig som en ver
densomspændende sportsor
ganisation . 

Association of Nordlc 
Aeroclubs 

Den 14. september 1996 af
holdtes det 34. ANA møde i 
Hverageoi på Island. 

Fra KDA deltog Per V. BrOel 
samt Aksel C. Nielsen. 

KDA havde fremsendt tre 
punkter til dagsordenen: 1st 

World Air Games status i de 
Nordiske lande, Eurathlon -
Status samt miljøforhold. 

World Air Games status 

Med hensyn til deltagelse i 
WAG vil der være en ganske 
stor deltagelse tilsammen fra 
de nordiske lande. 

Der vil være deltagere til 
næsten alle luftsportsgrene og 
en nordisk koordinering vil blive 
forsøgt for så vidt angår trans
port og sponsorstøtte. 

Eurathlon - status 

Det blev vedtaget at indhente 
oplysninger vedr. denne form 
for støtte direkte fra EU. 

MIijøforhoid 

Under dette punkt redegjorde 
Per BrOel for FAl's Miljø Kom
mites arbejde og der var enig
hed blandt ANA-mødedelta
gerne om fortsat at støtte be
stræbelserne på at forbedre og 
støjdæmpe udstyret, fortsat at 
udveksle informationer og er
faringer og at forsøge at påvir
ke holdningen til almenflyvnin
gen som sådan. 

Den 29.oktober 1996 af
holdtes det andet møde blandt 
de nordiske fly-butikker kom
bineret med et besøg hos Jep
pesen i Frankfurt. DGA's salgs
chef Boe Nielsen deltog. 

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 

Organisationsnyt 

ÅRETS RESULTAT OG 
ADMINISTRATION 
Regnskabet for 1996 udviser 
et overskud på Kr. 142.994.
hvilket må betegnes som 
tilfredstillende. 

KDA's egenkapital var pr. 
31.12.96.Kr.781.746.- ogder 
har i 1996 været en betydelig 
omsætningsfremgang i det af 
KDA ejede selskab Danish 
General Aviation Aps. 

Der har hele året været 
ansat 3½ medarbejder. 

FLYV 

Flyv er siden 1989 blevet 
udgivet som et samarbejde 
mellem Flyvevåbnets Solda
terforening og KDA. Denne 
aftale ophørte den 31.12.96, 
da der ikke kunne opnås enig
hed om at fortsætte samarbej
det. 

ØVRIGE AKTIVITETER. 
SAS-pokalen for klubledere 
blev for 1996 tildelt Lars Peter
sen, formand for Holbæk Fly
veklub. 

KDA's sportspokal for 1996 
blev tildelt Jan W. Andersen, 
Nordsjællands Flyveklub for at 
have opnået en Bronzemedal
je i Åben klasse ved Europa
mesterskaberne i svæveflyv
ning i Finland. 

1993 1994 1995 1996 

613 530 491 556 
89 86 86 82 

958 956 1093 1059 
2657 2884 2916 3415 

29 30 31 31 
1300 1216 1188 1164 
2039 1989 1952 1970 
527 529 494 475 

60 61 57 55 
67 63 60 60 
62 51 43 47 

8388 8395 8411 8914 

Medlemtallene for den enkelte union er det senest opgjorte i 
2. halvår 1996. 
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SAS FLIGHT ACADEMY 
og 

LUFTFARTSSKOLEN 
uddanner 

TRAFIKFL YVERE 
Ring eller skriv efter uddannelsesprogram med nærmere oplysninger 

om optagelsesbetingelser, uddannelsesforløb, priser etc. 

~ hos: .TA.T 
_...:;--

FLIGHT ACADEMY 
TRAFIKFLYVERSKOLEN/ 

DANISH AVIATION COLLEGE 

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

Sælges 
Cessna F150G, 1967, TT 

3877, Motor 620 t. PA28-180, 
1969, TT 5894, Motor 1660 t. 

Torben Rasmussen 

6614 1097 I 4053 7131 

UL-fly sælges 
SKYWALKERII 

Nyrenoveret 
503 DCDI ca. 3 timer 

Kr. 45.000,-
Tlf. 4217 1576 

Sælges OV-XPE 
ASW-2DCL incl. alu-hænger 

og instrumenter m.m. 

Tlf. P.S. Rasmussen (RAS) 
42183168 

Tlf. M. Fahlgren42183855 

Motorfalke 
SF 25A årg. 1966, 2400 start. 
Tid: 1200 I. 
Motor: HIRTH 10 A2C, 1190 I. Hoved· 
eftersyn 1994, nyt lærred/maling. Kun 
fløjet 3 I. siden eftersyn. Fin stand. 
Priside dkr. 125.000,-. Tlf. 75331763 

Piper Cherokee PA-28 /140 sælges 
1968-model VFR-udstyrel. Heloplakeret 
august 1995. Fabriksoverhalet 150motor 
dogt 1993.FoomJtelimerca.700. Cruise
lJOl)el, 115 knob. Nypolstrede sæder med 
nyt betræk. King radioudstyr. Pris kr. 
138.000,-. Henv. 3874 1181, I.arsen 

Taxiflyvefirma 
i god vækst med IFR AOC, 
sælges grundet tidsnød. 
Henvendelse til billet mr,. 
"Taxaflyvefirma" til FLYV's 
annonceafdeling v/Jakob Tornvig, 
Solfang 12, 7160 Tørring. 

Flyveinstruktør 
til A og evt. B-1 skoling i Midt
jylland p~ freelance-basis søges 
snarest. Der er endvidere mulig
hed for taxiflyvning. Ansøgning til 
billetmrk. "Flyveinstruktør" ti I 
FLYV's annonceafdeling v/Jakob 
Tornvig, Solfang 12, 7160 Tørring 

es A/S 

Piper Cub J-3 65C 
1939 OY-AIS, TT 2600 hr, 285 hr 
since total renovation offuselage and 
engine, LDB untilJune 1998, located 
Vamdrup. Price DKK 150.000. 
Phone Jørgen Pedersen, 
IH. 7558 3402 

6.-part I PA 28-161: OY·BTU 
Et velholdt fly årgang 1978 stationeret i 
egen hangar på EKRS. TT ca. 2090 med 
samme motor sidste LO forår 96. 
Udstyr: AOF, VHF, VOR, GPS, autopilot. 

Priside: 25.000,- kr. 

Henvendelse: 
Hans Slotsbo, tlf. 53 48 33 69 eller 
Lett Pedersen, tlf. 53 64 32 77 

Piloter søges 
til rundflyvning 

CENTER FLIGHT 
Hangarvej A4, 4000 Roskilde 

Tlf. 46 19 08 37 
Taxaafd. 4619 19 19 

Spareparts 
Business FIi 
er autoriseret 
og reseNedel 
Vi tilbyder vo 
både når det " 

Aircraft Service Center 
for Skandinavien og Ukraine. 
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Business 

til alle ejere/operatører af Beech-fly, 
llgeholdelse og reservedele. 

~-----------...__·-~-
..IM authorization no. SLV 014 

Sindal .Alrport - D~8Z.Q~I - Tel. +45 98 93 62 22 - Fax +45 98 93 64 93 ' ,·,,. 

Piper Tripacer 
PA 22-150 

Årg. 1951 sælges. 
Tlf. 7555 7069 

TRAFIKFLYVER 
UDDANNELSE 

FLY OG HELIKOPTER 
IUSA 

HelicOJ)ter Adventures Ine rHAO 
fra San Francisco, California: 
• Verdens største helikopterskole 
• FAR Part 141 skole 
• J-1 og M-1 Visa 
• Privat pilot - ATP helikopter 
• Høj kvalitet i uddannelsen 
• ingen nødvendig forskudsbetaling 
• Fordelagtige priser 
• Udpræget skandinavisk miljø 
• http://www.heli.com 

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

• FAR Part I 41 skole 
• J-1 og M-1 Visa 
• Privat pilot • ATP fly 
• "Airline" orienteret uddannelse 
• Egne lejligheder for eleverne 
• Gode muligheder for instruktørjob 

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

Avtar International Ine 
fra Miami, Florida: 
• Nr. I i verden på Firs! Officer kurser 
• bl.a. Beech 65-90 · Beech l 900C 

Shorts 360 - Lear Jet 25/35 
Cessna Citation - Boeing 727 

• Eleverne placeres i amerikanske 
passager- og fragtselskaber 

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

tidligere 

Skandinavisk representant for HAI 
Comair og Avtar: 

Tom Seglend, Skytebaneveien 7 A 
4300 Sandnes, Norge 
Tif. & Fax: +47 5162 08 96 
E-mail: seglend@online.no 

Cessna 150 sælges 
Årg. 1973, 720 cc VHF, 
VOR, ADF, intercom og 
nyt LDB. Pris kr. 95.000,-. 
Tlf. 4466 2728 

Svæveflyver - se her! 
Smykker med svævefly som halskæde. 
øreringe, slipsenål/kæde og nøglering. I 
ægte sølv og guld. Håndlavet i Sydafrika. 
Kan ses på Arnborg under DM. 
Henv. Lars Jensen, tit 204 7 2 263 

Part sælges 
I Cessna 172 
Stationeret på EKRK, GPS, 
IFR. Tacha kr. 500,-. 
Henv. Nlels KJær 
Tlf. 4059 3059 

FLYV • MAJ 97 
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FLYUDLEJNING 

Flyforsikring 
AYF M-1 
BSV C172 
PEW C172 

IFR/GPS 
IFR 
IFR/GPS 
IFR 

PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 

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

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

Velkommen hos 
Danmarks stærke 
forsikringspartner. 

@dan 
Luftfartsafdelingen 

Gammel Kongevej 60 
1790 København V. 

Tlf. : 31 21 21 21 

RPJ C172 
BIU C172 
BRT PA28-181 
CJI PA28-181 
BLU PA28-181 
BCL PA28R 
BEi C177RG 
CRC C177RG 
ASJ BE95 
SKOLEFLYVNING 

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

A, B, I & Twin skoling samt PFT. 

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. 
Korn eller ring og få tilrettelagt din uddannelse til en fornuftig pris. 

A-CERTIFIKAT 
Vi kan tilbyde en virkelig fordelagtig pris på A-certifikat: 
Cessna 172 -1040,- incf. 25% moms pr. bfoktime 

865,-
865,-

1.650,-

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 

~ Cessna Single Engine 
Hangar 5 Air Service er blevet forhandler af de nye Single Engines og 

ser frem til at betjene vore kunder med køb og vedligehold af Cessna fly. 

Den første nye 172'er på dansk register leveres til vor kunde i juni måned i år. 
Kom ind til Hangar 5 ved KZ Rallyet og se vor udstilling af nogle af de nye Cessnafly. 

Autoriseret 
Cessna servicestation 

Vi vil være vært ved en forfriskning. 

HANGAR~ 
AIR SERVICE 

Autoriseret 
Cessna Caravan 

forhandler 

LUFTHAVNSVEJ 4 • STAUNING LUFTHAVN • 6900 SKJERN• TLF. +45 97 36 92 66 • FAX +45 97 36 92 10 
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Lær at flyve 
HER ER 
FLYVESKOLERNE 

De anvendte bogstaver betyder uddannelse til: 
A:privatflyver-certifikat. B:trafikflyvercertifikat af 111 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:frabegynde!sen og frem til trafikflyver
certifikat på twin. INSTRUKTØR:flyveinstruktøruddannelse. OMSKO-
LING:lypeomskoling 

HOVEDSTADSOMRÅDET 
AIR GATE APS 
Lulthavnsvej 44, Roskilde Lufthavn 
4000 Rosl<ide, TIi. 46 19 14 22 
Bornholms Lulthavn, Rønne 

Tåsinge F!yvøpiads 

Alle certifikater, bannerslæb. 
Sjleciale: LIS konverteringer, teori 9 og 10. 
Teori: NNVHF / IVHF / FLT. Individuel A-teori. 

ALLERØD Fl YVESKOLE 
Allerød Flyveplads, 3450 Allerød 
TIi. 48177915, Fax48140148 
Internet www.dpp.dk/ekal 

A, I, Omskoling, PFT·A, I. TeoriA, lntJNat. VHF, FLT, Morse. 

CENTER AIR ApS 
Hangarvej A4, Roskilde Lulthavn, 4000 Roskilde 
TIi. 46 19 08 07, lax 4619 08 37 
Odense Lulthavn 

A,B,l,Twin, instruktør. Kunstflyvning, halehjul, omskoling, PFT· 
A,B,I, Twin. NatJlnt.-VHF, Fl T, morse. Teori: A, BIi og D. 
(konsessionshaver Bil og D: Center Air Ground School) 

COPENHAGEN AlRT AXI AIS 
Københavns Lulthavn Roskilde 
Lufthavnsvej 20, 4000 Roskilde 
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 Akport, 4970 Rødby 
TIi. 53 90 62 37, lax 53 90 66 72 
A, omskoling, PFT-A. Teori: A. 

HELIKOPTER-SERVICE AIS 
Lulthavnsvej 32, 4000 Rosldlde, tlf. 46 19 15 11 

A, B, AB-lnltio, instruktør, Nat-VFR, omskoHng 
jelhelikopter, PFT • A,B 

HEUFUGHT EAST 
LufthavnsveJ 50 Roskilde Lulthavn 
4000 Roskilde, tlf. 46 19 00 11 

A og B skoling på helikopter, nat-VFR saml PFT på helilulpler, 
omskoling til jethelikopter incl. jet lundamentall, simuleret I-træning 
som integreret del af I-program på helikopter. 

IKAROS FLY ApS 
Hangarvej A 12, Roskilde Lulthavn 
4000 Roskilde, tlf. 461910 10, lax 46 19 05 15 
Teori: A, Bl I+ D gennem Skolen lor Civil Pilotudd. (CPU) 
Skole/PFT: A, B, I, D, lwin, lurboprop, instruktør, nat-VFR, 
omskoling, simulator, bannerslæb. Speciale: LIS-konverteringer. 
Kommunikation: Nat.lin!. VHF og morse. FLT gennem Skolen lor 
Civil Ptlotudd. 

JETAIR FLIGHT ACADEMY 
Lufthavnsvej 50, 4000 Roskilde 
TIi. 461915 55, lax 46 1916 50 
Praktik: A, B, I, D, T win, Instruktør, Turboprop saml PFT 
Teori: A, NI, BIi, D 
Kommunikation: Nat. VHF, lnt. VHF, FLT, Morse 

RINGSTED Fl YVESKOLE 
Ringsled Flyveplads 
Haslevvej 58, 4100 Ringsled 
TIi. 40 461510 
A-skoling, omskoling, kunstflyvning, A-PFT, halehJUI· og 
spinkursus 

SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
TIi. 46 19 16 30, lax 46 19 13 15 
Teori: All, B/1, D. (koncessionshaver Bil og D:CAT) 
Desuden kurser i High Level Meleorology, Jel Engina 
Fundamentals, Konverteoogstwrser I forb.m. udenlandske 
certHikaler, Flyvetelefooislbevis kurser, BL 9 og 10 teori. Human 
factors and !imitations, PFT-kurser samt alle former for 
fagkurser. Undervisning primært klasseundervisning. Enkelt 
hold og specialkurser oprettes efter behov. 

LUFTFARTSSKOLEN (SLU) 
Lulthavnsvej 60, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde 
TIi. 32 82 80 80, fax 32 82 80 95 
Elehammers Alle, 2. sal 
7190 Billund, tlf. 75 33 23 88 
Teori: BIi, D, FLT, flyveklarerer, flyveinstruktør• og 
konverterings-kurser. Andre lultfartsuddannelser tilbydes etter 
aftale ATS-, AFIS- og radal1wrser m.v. 
Terminer og betingelser som angivet i skolens undervisnings
program. 

FYN 
BEL AIR 
Odense Lufthavn 34, 5270 Odense N, tlf. 64 89 16 12 
Mobil 40 25 78 12 
Skoieflyvmng til A, Bog I saml omskoling og PFT. 
Teori til Asamt NAT/INT•VHF og FLT. 

CENTER AIR 
Odense Lulthavn, Rosengården, 5270 Odense N, 
TIi. 65 95 44 44 
A-skollng, A, PFT, 1-motors omskoling 

JYLLAND 
ATBApS 
Kærvej 98, 6400 Sønderborg 
TIi. 74 42 08 78, fax 74 42 15 78 

A, B, I, Twin, omskoling, PFT, Turboprop, 
LIS konvertelioger. Aktiv jobtræning lor nyuddannede B-piloler. 

BILLUND AIR CENTER AIS 
Box 6, Lufthavnsvej 43, 7190 Billund, TIi. 75 33 89 07, 
Fax 75 35 39 66 

A, B, I, Twin, AB lnitio, Instruktør 
PFT, omskolinger, Teori A, Nat/lnt-VHF 
LIS konverteringer 
Omskoling til bannerslæb'flyslæb 
Ba&ic Aerobatic, Speciale: Uddannelse til søfly 

KARLOGAIR 
Sønderborg Lutthavn 
6400 Sønderborg 
TIi. 74 42 22 85, fax 74 42 90 85 

Billund, IH, 75 35 41 85 
Esbjerg Lulthavn, til. 75 16 05 85 
Tønder Flyveplads, IH. 74 72 26 55 

A, B, I, Twin, Instruktør, Teori A, PFT og 
typeuddannelser, lntJNat., VHF, FLT, Morse, Konvertennger 

AIS HEUFUGHT DENMARK 
Lulthavnsvej 35, Billund Lufthavn 
7190 BHlund, tlf. 75 33 8911 
A og B skoling på helikopter, Nat-VFR samt PFT på helikopter, 
omskoling til Jelhelikopter lncl. jet lundamentalt, simuleret 
I-træning som integreret del af I-program på helikopter 

NORTH FLYING AIS 
Aalborg afd.: Aalborg Lulthavn, 
9400 Nr. Surdly, TIi. 9817 3811 
Århus ald.: Århus Lufthavn, 
8560 KoHnd. TIi. 86 36 34 44 

A, B, I, Twm, PFT, nat-PFT, teori A, instruktør 
Turbo Prop Skoling 

SYGOSAIR 
Vamdrup Flyveplads, 6580 Vamdrup. 
TIi. 755834 02 

Skoilng til A samt PFT til A, omskoling alle enmotorede. 
Teori: A, Nat./lnt. VHF 

TRAINING CENTER WEST 
Karup Lufthavn, 7470 Karup, TIi, 97 10 12 66 
Stauning Lullhavn, 6900 Skjern, tlf. 97 36 92 06 
Skive Lulthavn 
Viborg Flyveplads 
Herning Flyveplads 
Århus Lufthavn 
Vamdrup Flyveplads 

A, B, I, PFT til alle cert. Twin, instruktør, Teori: A, B+I, D. 
lntJNal. • VHF, FLT bevis+ teknisk og praktisk 
undervisning på tiere turbo og jel lypef. 
(konssessionshaver BIi og D: FTSJ 





LUFTFARTSSKOLEN 
starter teorikurser i august 

på skolens afdelinger i Roskilde og Billund 
- tilmeld dig allerede NUi 

Kursus: Hold: Timer: Start: 
Roskilde: 
B+ I dag 752 start den 11. august 97 
B+ I aften 578 start den 12. august 97 
D dag 302 start den 11 . august 97 
D aften 301 start den 12. august 97 

BIiiund: 
B + I dag 752 start den 11. august 97 
B+ I aften 578 start den 11. august 97 
D aften 322 start den 19. august 97 

Alle ovennævnte kurser har sidste tilmeldingsfrist 

den 27. juni 1997 

Ring for nærmere information direkte til 

Cathrine Grøn på telf.: 32 82 80 62 

LUFTFARTSSKOLEN 
TLF: 32 82 BO BO 

Flyforsikring 

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

Velkommen hos 
Danmarks stærke 
forsikringspartner. 

@dan 
Luftfartsafdelingen 

Gammel Kongevej 60 
1790 København V. 

Tlf.: 31 21 21 21 

GARMIN'S SUCCES FORTSÆTTER MED 

GPSMAP 195 
og de mange andre gode GPS'er fra Garmin 

GPS89, GPS90 og GPS 95XL, som naturligvis 
købes hos de autoriserede Garminforhandlere, 

der yder direkte fabriksgaranti! 

VIGTIGT! 

Husk, din GARMIN garanti 
bortfalder hvis du bruger 

ulovligt kopierede GARMIN 
programmer eller opdateringer! 

Så undgå piratkopierede 
disketter fra userløse forhandlere. 

Forlang altid bevis for at det er 
originale GARMIN disketter du får 

eller køber, ellers kan du få en 
ubehagelig og meget dyr 

overraskelse! 

HUSK! 
Check altid pris med Avia før du handler ! 

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

Tlf. 32 45 08 00 • Fax 32 45 73 75 
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FLYUDLEJNING 
AYF AA-1 
BSV C172 
PEW C172 
RPJ C172 
BIU C172 
BRT PA28·181 
CJI PA28-181 
BLU PA28·181 
BCL PA28R 
BEi C177RG 
CRC C177RG 
ASJ BE95 
SKOLEFL YVNING 

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

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. TACHO 
PR. TACHO 
PR. AIRB. 

Vi er specialister i konvertering af udenlandske certifikater. 
Kom eller ring og få tilrettelagt din uddannelse til en fornuftig pris. 

A-CERTIFIKAT 
Vi kan tilbyde en virkelig fordelagtig pris på A-certifikat: 
Cessna 172 - 1040,- incl. 25% moms pr. bloktime 

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

1.650,-

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-46191O10 
Fax: 4619 0515. E-mail lkaros@lnet.uni-c.DK 
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Artikler 

7 Åbent brev til miljøministeren 

8 Når lykken er bedre end forstanden! 

10 Non stop til Singapore 

12 Scintex CP-301-C2 Emeraude-OY DEY 

14 Skytte i panserværnshelikopter, del 2 

17 AERO' 97 i Friedrichhafen 

20 Hjælp P-38 ekspeditionen på vej 

22 Virtuel svæveflyvning med SFS(PC) 

24 Sådan gik 1996 (Uddrag af nogle flyvirksomheders 
årsberetninger) 

25 Nye afgifter på indenrigsflyvning rammer 
beskæftigelse og miljø 

26 Solair 2 

27 Pilot Decision Making 

29 75.000 for en virkelig god ide 

Forsiden: 
Piper Super Cub på Aero '97 
udstillingen i Friedrichhafen. Vandet 
er dog ikke Bodensøen, men en 
branddam på messeområdet. 

Herover: 
To af de 12 Grob G.115TA skolefly, der 
tidligere på året blev leveret til de 
Forenede Arabiske Emiraters væbnede 
styrker. 

Foto: Knud Larsen Foto: The Aviation PR Company Limited 
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Kort 
sagt 

Flyveopvisning 
i Kristiansstad 

Jobrotation 
i SLV 

Takstforhøjelse 
Når EU i 1999 afskaffer det 
toldfri salg ved rejser mellem 
medlemslandene, vil det bety
de en kraftig indtægtsnedgang 
for lufthavnene, der nu oppe
bærer en klækkelig provision 
af salget. 

Flyveklubben i den skånske by 
Kristiansstad afholder søndag 
den 27. juli en "flygdag", som 
tegner til at blive en af de stør
ste i Sverige i år - og nok også 
i nabolandene. 

De to vicedirektører i Statens 
Luftfartsvæsen har byttet ar
bejdsområde. Fra 1. maj er 
Sven Erik Andresen chef for 
Luftfartstilsynet og Morten 
Dambæk for Flyvesikringstje
nesten. 

For Københavns Lufthavne 
agter man at kompensere for 
den bortfaldne indtægt ved to 
takstforhøjelser, hver på 15%, 
sagde den administrerende 
direktør Niels Boserup på et 
møde for nylig med danske fi
nansanalytikere. 

Bl.a. kommer de italienske 
kunstflyvehold Frecce Tricolo
ri, og der kommer også fly fra 
den tidligere østblok. 

Vi håber at kunne bringe 
mere udførlige oplysninger i 
næste nummer. 

4 

Terminal 2 
Københavns Lufthavne A/S har udpeget arkitekt Henning Larsen til at stå for udformnin
gen af den kommende Terminal 2 i Københavns Lufthavn Kastrup, et milliardbyggeri, 
hvis første fase forudsættes færdig i år 2000. 

Den berømte danske arkitekt vandt opgaven, der betegnes som Danmarks hidtil stør
ste, foran 25 danske og udenlandske arkitektfirmaer. 

Terminal 2 udbygges i etaper, der muliggør en udbygning i takt med trafikudviklingen. 
Henning Larsens forslag muliggør, at opdelingen kan ske på en økonomisk og rationel 
måde, der samtidig sikrer optimale forhold for passagertrafikken, indtil næste afsnit på
begyndes. Der starter nu en detailplanlægning sammen med lufthavnen og SAS, som 
med samarbejdspartnere bliver de primære brugere af terminalen. 

Det byggeri, som lufthavnen har truffet aftale med Henning Larsen om, vil koste over 
en milliard kroner, men det samlede terminalkompleks vil, når det er færdigbygget indenfor 
en 10-årig periode, have kostet over tre milliarder kroner. 

Københavns Lufthavne A/S regner med, at det nuværende passagertal på 16 millioner 
om året vil være vokset til 24 mio. i år 2005, men lufthavnen vil være klar til at tage op til 
30 mio., hvis udviklingen går hurtigere end de nuværende prognoser viser. 

Den færdige Terminal 2 i Københavns Lufthavn Kastrup. Midt i billedet den nye luft
godsstation og bag denne hangarerne 3, 4 og 5 (Hangar 2 er allerede nedrevet, og Han
gar 1 bliver det sammen med Gamle Lufthavnsbygning og Hangar C). 

( 

• • • • • • 

Esbjerg
Stavanger 
Den 7. maj udvidede Danish 
Air Transport sit trafikprogram 
på ruten Esbjerg-Ålborg-Sta
vanger til at omfatte flyvning al
le hverdage. 

Ruten blev påbegyndt den 
18. november i fjor, men kun 
med flyvning mandage og fre
dage. Nu flyves der også tirs
dage, onsdage og torsdage 
med afgang fra Esbjerg kl. 
0715, fra Ålborg kl. 0800 og 
ankomst til Stavanger kl 0900. 
Om aften.en er der afgang fra 
Stavanger kl. 1700, ankomst 
til Ålborg kl. 1800 og til Esbjerg 
kl. 1845. 

Rutens målgruppe er pri
mærtfolk med tilknytning til off
shore-industrien og erhvervs
folk, men de ferierejsende er 
ikke glemt. 

I samarbejde med to hotel
ler i Stavanger-området tilby
der Danish Air Transport en 
weekend i Stavanger. Prisen 
er 995 kr. for flybilletten ( + 
skatter) og 995 kr. for tre over
natninger på hotel i Stavanger. 

Ruten beflyves med Beech 
1900 Airliner. 

Billund-Nice 
Den 3. maj åbnede MaerskAir 
en non-stop rute Billund-Nice 
med Boeing 737-500SP, der 
har både Business Class- med 
brede læderstole - og Economy 
Class. 

Ruten skal foreløbig befly
ves indtil udgangen af oktober 
hver lørdag. Der er afgang fra 
Billund kl. 1045 og ankomst til 
Nice kl.1300. Returflyvningen 
afgår fra Nice kl. 1530 med 
ankomst til Billund kl. 1800. 

Rejsearrangøren StarTour, 
der har grupperejser til Rivi
eraen og Sydfrankrig på sit 
program, har på forhånd købt 
en væsentlig del af sæderne. 

De øvrige sælges til priser, 
der ligger væsentligt under 
hvad det hidtil har kostet at flyve 
til Sydfrankrig. Den billigste bil
let på Economy Class er mini
pris til 2.400 kr. retur. På Busi
ness Class koster en fuldt flek
sibel Star Fare billet 5.350 kr. 
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Ellehammerpokalen til NAK 
Danske Flyvejournalisters Klubs hædersbevisning, den 
vandrende Ellehammer-pokal, blev på klubbens fød
selsdag den 14. maj tildelt overhavariinspektør Niels 
Nørby Jakobsen, i luftfartskredse bedre kendt som NAK, 
det pilotnavn han erhvervede i Flyvevåbnet, hvor han fløj 
F-84G, RF-84F og F-104. 

I 1971 blev han chef for Flyvesikkerhedssektionen i 
Flyvertaktisk Kommando, men efter 25 år i Flyvevåbnet 
overgik han i 1979 til den civile havarikommission, og to 
år senere blev han chef for denne. 

NAK er kendt søm en chef med administrative evner, 
stor operativ indsigt og erfaring, med stor indlevelsesevne 
og i stand til at motivere medarbejdere og omgivelser. 
Han ejer evnen til at sætte sig i den pilots sted, som har 
været ude for en ulykke eller hændelse. ,.Kunne det være 
sket for mig?" er hans holdning. 

Ved årsskiftet slutter NAK sin karriere. I sin hyldestta
le til pokalmodtageren sagde flyvejournalisternes 
formand Jørn Træholt, at dansk luftfart bliver fattigere 
uden ham. 

- Ingen er uerstattelig, men der er nogen, hvis sko 
altid er svære at fylde ud. 

Der skal en stor mand til at fylde NAK's. 

Kvinderne kan 
På SAS Flight No. SK2539 fra Dublin til Stockholm den 20. april 
var der for første gang i SAS' historie ren kvindelig besætning: 
kaptajn Charlotte Trygg, styrmand Jeanette Gr6nlund, purser 
Bente Kilingstad F6yn, stewardesser Anna-Karin Kvamme og 
Anne-Lie Taxt. 

Det inspirerede purseren til følgende digt, som blev videre
givet til passagererne over højttalersystemet: 
Med stolthed fører hun sitt fly 
Nå sitter to jenter og styrer 
Over sky serverer tre -
Alle kan være kry av det 
Ennå er den ny -
Likestillingen i luften 

SAS har nu et halvt hundrede kvindelige piloter- Heraf er 
dog kun to kaptajner, men flere udnævnes snart. 

SAS FLIGHT ACADEMY 
og 

LUFTFARTSSKOLEN 
uddanner 

TRAFIKFLYVERE 
Ring eller skriv efter uddannelsesprogram med nærmere oplysninger 

om optagelsesbetingelser, uddannelsesforløb, priser etc. 

~,..... hos: .TAJ 
FLIGHT ACADEMY 
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TRAFIKFLVVERSKOLEN/ 
DANISH AVIATION COLLEGE 

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

Rutestop 
British Airways Express/Sun
Ai r udsendte en 10. april 
denne pressemeddelelse: 

V har i British Airways Ex
press konstateret den udvik
ling, som der er sket i Øst-Vest 
trafikken, og som fra 1. juni 
1997 yderligere vil få en di
mension, når storebæltstun
nelen tages i brug. 

Dette vil have den indflydel
se, at passagergrundlaget for 
British Airways Express yder
ligere svækkes på ruten År
hus-København.men vil efter 
vores vurdering styrke trafik
ken mellem vore to nordjyske 
destinationer, Thisted og Sin
dal, og København. 

Da vi mener, at denne mar
kedssituation medfører en 
overkapacitet i transportud
buddet mellem København og 
Århus, har vi, med virkning fra 
den 14. april 1997, besluttet at 
trække os ud af markedet for 
at bruge vore kræfter på for
stærkning af vores rutesystem 
og tilbyde erhvervslivet nye 
udenrigslinier til og fra Jylland. 

Vi synes det har været 
spændende at have medvirket 
til at udvikle frekvenserne og 
højne servicen på dansk inden
rigs og er parate til igen at gå 
ind i indenrigsmarkedet, når vi 
har set resultatet af storebælts
forbindelsens entre! 

Pemco og KLM 
Det hollandske luftfartssel
skab KLM, der har købt syv 
Boeing 737-400 af Air UK, har 
skrevet kontrakt med Pemco's 
afdeling i København Lufthavn 
Kastrup om omfattende modi
fikationsarbejder i cockpittet 
på flyene. De har nemlig en an
den cockptindretning end de 
Boeing 737, KLM allerede har 
i drift. 

Arbejdet med standardise
ring af cockpittene påbegyn
des til juli og afsluttes i juni næ
ste år. 

Endvidere skal der udføres 
D-check, så flyene bliver inte
greret i KLM's vedligeholdel
sesprogram. 

I øvrigt 
FLS Aerospace har indgået 
en femårig kontrakt på om 
linje- og basevedligeholdel
se af det britiske chartersel
skab Caledoniam Airways 
flåde af Airbus A320. Kon
trakten skønnes at have en 
værdi på 100 mio. kr. 

Europa Aviation har solgt 
over 400 byggesæt til hjem
mebyggerflyet Europa. 47 
fly er blevet færdige. Et byg
gesæt koster 13.495 GBP. 

Dansk Veteranflysamling 
har som testamentarisk ga
ve fra boet efter David Han
sen modtaget hans Piper 
PA-16 Glipper OY-AKM. 

Olaf Hauge Andersen, tid
ligere teknisk chef for Pem
co's flyværft i Kastrup og før 
den tid ansat i Sterling Air
ways, er nu ingeniør i Luft
fartstilsynets luftdygtigheds
kontor. 

Cessna 172 produktionen 
er endnu af beskedent om
fang. I janauar kvartal blev der 
kun afleverevet 14 fly. 

Gulfstream har modtaget 
bestilling på to Gulfstream V 
til befordring af amerikanske 
ministre og kongresmedlem
mer. De skal opereres af USAF 
og får betegnelsen C-37 A. 

T-6 Texan li bliver USAF
betegnelsen for den ameri
kaniserede udgave af Pila
tus PC-9, som Beech skal 
producere. 

Skyways, privatejet svensk 
luftfartsselskab, har overta
get ruten Borlånge-Køben
havn fra SAS. Der er fire 
daglige forbindelser. 

Air Danmark åbner 13. 
juni en rute med Piper Che
yenne mellem Københavns 
Lufthavn Roskilde og Læsø. 

Swissair har bestilt ni Air
bus 330-200, Sabena fire af 
denne nye version, der har 
P & W motorer og en ræk
kevidde på 13. 700 km. De 
indrettes til 256 passagerer 
på tre klasser. 
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Jim Price har sat verdensrekord i højde med sin Rutan Long EZ. 

Long EZ sætter højderekord 
FAI har godkendt de rekorder 
for højde Jim Price satte, da 
han den 5. maj i fjor med en 
Rutan Long EZ steg til 10.862 
m (35.027 ft.) og forblev der i 
90 sekunder. 

Rekorderne blev sat med 
basis i den fra svæveflyvnin
gen så bekendte flyveplads 
Minden i Nevada, hvor en lod
retVFR korridor muliggørVFR
flyvning i store højder 

Den hidtidige højderekord i 
denne vægtklasse (C-1 A) var 
19.199 m (33.461 ft.) . 

Price begyndte at tænke på 
verdensrekorderne i de 11 år / 

4.000 timer, han brugte på at 
bygge sin Long EZ, der er ud
styret til langdistanceflyvning 
med IFR, fuel flow måler, au
topilot, dobbelt elektronisk tæn
ding og GPS. 

Kort efter at han var blevet 
færdig med den i 1994, gik han 
i gang med at planlægge re
kordforsøget. For at holde sig 
inden for vægtgrænsen på 500 
kg måtte han tage 18 kg udstyr 
ud af flyet - og selv gå på 
slankekur og tabe 27 pund. 

Flyet blev forsynet med vor
tex generatorer (hvirveldan
nere), udviklet i samarbejde 

med University of Michigan og 
leveret af firmaet Micro Aerody
namics. De øgede opdriften 
med 25% for en pris af to pro
cent større luftmodstand. Sam
tidig dalede stallhastigheden 
med ni knob. 

Under rekordflyvningen 
måtte Price en stor del af tiden 
flyve med et "delvist'' instrument
panel (vacuum virker ikke i sto
re højder). Et andet problem var 
at holde sig inden for korrido
rens grænser efter at canopyet 
isede til (over FL240) - og des
uden skulle han til stadighed 
overvåge flyets systemer. 

Flyet har en normal Lyco
ming 0-360, der i rekordhøj
den var nede på at yde ca. 30 
hk! 

På basis af Price's vindtun
nelforsøg og flyveprøver har 
Micro Aerodynamics udviklet 
et sæt vortex generatorer til 
"seriebyggede" Long EZ, der 
sænker stallhastigheden og 
gør det muligt for flyet at flyve 
med større indfaldsvinkel ved 
lave hastigheder. Sættet, der 
markedsføres af Aircraft Spru
ce & Speciality (fax 714 871 -
7289) , koster 595 USD. 

~ Cessna Single Engine 
Hangar 5 Air Service er blevet forhandler af de nye Single Engines og 

ser frem til at betjene vore kunder med køb og vedligehold af Cessna fly. 

Den første nye 172'er på dansk register leveres til vor kunde i juni måned i år. 
Kom ind til Hangar 5 ved KZ Rallyet og se vor udstilling af nogle af de nye Cessnafly. 

Autoriseret 
Cessna servicestation 

Vi vil være vært ved en forfriskning. 

HANGAR~ 
AIR SERVICE 

Autoriseret 
Cessna Caravan 

forhandler 

LUFTHAVNSVEJ 4 • STAUNING LUFTHAVN• 6900 SKJERN• TLF. +45 97 36 92 66 • FAX +45 97 36 92 10 
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Abent brev 
til miljøministeren 
Kære Svend Auken 

Det er en slem gang fuldkommen unødvendig rod dit ministerium har fået brygget sammen med 
hensyn til miljøgodkendelse af landets små flyvepladser. 

Jeg har jo en lille flyveplads på Endelave, hvor jeg har fået en miljøgodkendelse. Selvom der 
gennem mere end tredive år aldrig været en klage af nogen art over flyvepladsen, ville Vejle amt 
med djævelens vold og magt have trukket restriktioner ned over hovedet på mig: begrænsning af 
antallet af årlige operationer, ingen flyvning med motorsvævefly og ultra lette fly ligesom 
faldskærmspring skulle forbydes. Jeg fik mig forhandlet frem til en løsning som jeg for øjeblikket 
næsten kan leve med. Jeg vil dog drive min flyveplads som jeg altid har gjort, således at ingen får 
noget at klage over, og så er jeg forøvrigt revnende ligeglad med forskrifter fra København. 

Det er jo forfærdeligt hvad miljøbestemmelserne fra København har afstedkommet! Det værste 
jeg har hørt om i den forbindelse, er behandlingen af den gamle skolelærer Johs. Bach i Ejstrupholm. 
Han har for en menneskealder siden på noget ubrugelig jord ved slid og slæb lavet en perle af en 
flyveplads med et ganske særligt miljø for fritidsaktiviteter. Selvom der gennem alle årene aldrig 
har været klager over pladsen eller aktiviteterne der, er de miljøkrav der stilles til pladsen ved at 
ødelægge det hele og gøre den gamle skolelærer tosset i hovedet. Her ligger en lille flyveplads, 
som ikke koster det offentlige en øre, og det er man ifærd med at ødelægge, både for de lokale 
flyentusiaster og de flyvende turister som gæster egnen. 

Hvis der kommer klager over en flyveplads kan jeg da forstå, at det kan være nødvendig at lave 
restriktioner, men at lave restriktioner bare for at beskæftige nogle skrankepaver er bare hul i 
hovedet. Men som Helga Moos så rigtigt skrev i en kronik i Jyllands-Posten: Miljøfolket forbyder 
alt, for en sikkerheds skyld. 

Hvorfor ikke tage problemerne når de opstår, i stedet for at lave dem på forskud. og måske derved 
forhindre at nye småpladser bliver anlagt af entusiaster, som på forhånd opgiver overfor bureaukratiet. 
Mange af Danmarks små flyvepladser er anlagt af private, og har ikke kostet samfundet noget. 

Nye småpladser for almindelige småfly er det idag næsten umuligt at lave. Der skal så meget 
papirarbejde, støjberegninger og måske bekostelige støjmålinger til, at de fleste vil give op på 
forhånd, hvis de bare aner hvilken hvepserede, de er igang med at stikke hånden i. Bare at en 
ansøgning skal ud til høring, er nok til at spænde ben for et ellers fornuftigt project, for der sidder 
helt sikkert en skolelærer et sted i nærheden, og han kan helt bestemt ikke lide ideen om, at småfly 
skal komme i nærheden af hans private spinatbed. 

Jeg håber at du vil kalde til orden i dit hus, og sørge for at den slags urimeligheder ikke 
forekommer. Jeg mener at vide at Grenaa flyveplads fik en håndsrækning fra dig, da man havde 
problemer med skrankepaver iAarhus amt. Jeg foreslår, at du tager på rundtur til de små flyvepladser 
og får deres problemer belyst. Særlig vil jeg anbefale dig at besøge Ejstrupholm og få udredet de 
spegede tråde der. Du vil også være velkommen til at inspicere Endelave International Airport. 

Venlig hilsen 
Jens Toft 

Gæstende fly på Endelave International Airport. Foto: Lars Juul, Horsens Folkeblad. 
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For 50 år siden 
6.juni 194 7: De tre første Ca
talina ankommer til Luftma
rinestation København fra 
Canada. 

13. junt Captain Albert Boyd 
sætter verdensrekord i has
tighed, 1.003,?km/t,meden 
Lockheed P-BOR Shooting 
Star. Den tidligere rekord var 
991 km/t, sat den 7. septem
ber 1946 af E.M. Donaldson 
i en Gloster Meteor IV. 
21. juni: 20 danske fly gæs
ter Derby i England. Det er 
den første større danske del
tagelse i et rally. 

27.-29. juni: DDL deltager 
med en stor udstilling i Bella
høj dyrskuet i København. I 
den indgår en DC-3, der lan
der ved Utterslev Mose og 
også forlader udstillingen ad 
luftvejen. 

TRAFIKFLYVER 
UDDANNELSE 

FLY OG HELIKOPTER 
IUSA 

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

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

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

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

Avtac International Ine 
fra Miami, Florida: 
• Nr. I i verden på First Officer kurser 
* bl.a Beech 65-90 • Beech I 900C 

Shorts 360 • Lear Jet 25/35 
Cessna Citation • Boeing 727 

• Eleverne placeres i amerikanske 
passager- og fragtselskaber 

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

tidligere 

Skandinavisk representant for HAi 
Comair og Avtar: 

Tom Seglend, Skytebaneveien 7 A 
4300 Sandnes, Norge 
Tif. & Fax:+ 47 516208 % 
E-mail: seglend@online.no 
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Når lykken er bedre 
end forstanden ! 
Af Jørgen Helme 

Den 6. juli 1944: kort før kl.03 
gennemgik uddannelseslede
ren, Hauptmann Meirose da
gens skoleprogram med sine 
flyveinstruktører og fordelte de 
klarmeldte maskiner blandt 
eleverne, som utålmodigt 
ventede uden for beredskabs
barakken ved bane IV på at 
komme i luften. 

Pludselig lød der en vold
som motorlarm; Meirose skot
tede ud af vinduet og udbrød 
så med høj røst: "Hvad fanden 
i helvede er det for en klokker, 
der starter?" Alle sprang ud fra 
barakken og iagttog måbende 
og som forstenede saltstøtter 
det sælsomme syn. På tværs 
af startbanerne flaksede en 
to-motorers Heinkel He 111 
som en vingeskudt krage hen 
over grønsværen, hoppende 
og dansende, indtil maskinen 
til sidst kom i luften og i lav 
højde forsvandt ud over Øre
sund i retning mod Sverige. 

Per Hiul efter afhøring hos 
politiet i Helsingborg. 
Via Bo Widfeldt 

Heinkel He 111 G-3, CE + NX fra Blindffugschule B 34 kort efter nedstyrtningen ved Helsingborg 
d. 6. juli 1994. 

Panik ombord 

Da maskinen nåede ind over 
Skåne, trådte det svenske 
luftværnsartilleri i aktion; efter 
flere varselsskud uden at 
piloten tilsyneladende reage
rede, skød svenskerne med 
skarp ammunition og kunne 
notere flere træffere. På dette 
tidspunkt var der antagelig 
gået panik i piloten, for han 
forlod styregrejerne og søgte 
tidligt allerbagest i maskinen, 
hvor han klamrede sig til nogle 
spanter eller tværdragere. 

Kl. 03.50 styrtede maski
nen ned ved Klappe i nærhe
den af Helsingborg. Ved den 
voldsomme kollision mod jor
den splintredes flyet i flere de
le. Tililende fra en nærliggen
de bondegård forventede at 
finde besætningen dræbt, 
men som en anden fugl Føniks 
steg en mand ud af vraget, 
praktisk taget uskadt bortset 
fra enkelte knubs. 

Afhøring 

Til svenskerne oplyste flygt
ningen, at hans navn var Per 

Hiul, at han var 21 år og elek
tromekaniker og ligeledes, at 
han havde bemægtiget sig 
maskinen i Kastrup Lufthavn, 
hvor han arbejdede for tysker
ne som flyvemekaniker. Det 
havde været hans agt at flyve 
maskinen til England. 

Efter afhøring hos det sven
ske politi blev han indlagt til 
observation i 8 dage på Hel
singborg sygehus. 

Hiul's forklaring om, at han 
var blevet forfulgt og beskudt af 
fem tyske jagerfly er antagelig 
et udslag af ungdommelig fan
tasi. Der var ikke jagerfly i Ka
strup på det pågældende tids
punkt og selvom dette havde 
været tilfældet, ville det ikke 
have været muligt for disse at 
komme sa hurtigt på vingerne. 

Efterspil 

I Kastrup antog man først, at 
flygtningen var en tysk deser
tør, men det varede ikke læn
ge, førend man fandt ud af den 
pågældendes identitet og så 
blev det tyske sikkerhedspoliti 
alarmeret. 

Samme eftermiddag kl. 15 
havde Per Hiul inviteret sine 
forældre til Dragør, hvor han 
boede til leje hos et ægtepar. 
Imidlertid var han ikke hjem
me, da de ankom. Forældrene 
satte sig derpå til at vente på 
ham i haven, da de antog, at 
han arbejdede over. 

I stedet dukkede et par 
medlemmer af Gestapo op og 
foreholdt dem sønnens brøde. 
Ved skæbnens ironi hed den 
ene politimand Juul, en 
berygtet dansktalende søn
derjyde, kendt under navnet 
GestapoJuul, som huserede 
i Københan og Nordsjælland. 
Hiul's forældre blev arresteret 
og bragt til Villa Pax, hvor de 
uden sigtelse blev anbragt i 
kælderen. Om natten den 
følgende dag overførtes de til 
Vestre Fængsel og efter et 
kortere ophold her, videre til 
Horserød. 

Under et af forhørene oply
ste en SS officer, at Hiul tidli 
gere havde arbejdet for Luft
waffe i Rødslet (ÅlborgWest) 
og der havde forsøgt noget til
svarende, men da nåede tys-
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Heinkel He 111 G-3 i Kastrup. 
G-serien, bygget i få eks., var 
oprindelig udviklet til Luft
hansa, men blev beslaglagt af 
Luftwaffe. Maskinerne var ef
tertragtede at flyve, bl.a. p.g.a. 
deres luksuriøse udstyr med 
læderpolstrede sæder i både 
cockpit og passagerkabine. 
Drivkraft: 2 stk. BMW 132 H 
stjernemotorer, hver på 880 
hk. Helmut Rix 

kerne at standse maskinen og 
tilskrev iøvrigt det passerede 
som et hændeligt uheld. 

I KZ-iejr 

Efter en måneds ophold i 
Horserød blev Hiul's forældre 
en dag transporteret til Kø
benhavn og ført ombord på et 
tysk transportskib. Fra Frihav
nen blev de sejlet til Flensburg 
sammen med flere hundrede 
andre fanger og endte til sidst 
i Frøslev. 

Efter nogen tids ophold i 
denne KZ-iejr blev forældrene 
uventet løsladt d. 13. sep. 1944 
med ordre til at give møde i 
Shell-huset den følgende dag. 

Her fik de oplyst grunden til 
deres fængsling og ophold i en 
KZ- lejr: de havde givet deres 
søn en skidt opdragelse! 

Videre skæbne 

Per Hiul nåede aldrig til Eng
land, men forblev under resten 
af krigen i Sverige, hvorfra han 
bl.a. deltog i det flygtninge
arbejde, som udførtes af Stu
denternes Efterretningstjene
ste. 

Først da Hiul vendte hjem 
fra Sverige i juni 1945 blev han 
klar over, hvad han havde 
udsat forældrene for. 

Efterkrigen kunne han ikke 
finde sig til rette herhjemme og 

~- .i ... .-1per 

rejste til Mellemøsten, hvor 
han fik arbejde på et olietank
skib. Ifølge oplysninger fra 
hans onkel, Henning Nielsen, 
Hillerød skulle han under et 
besøg i Danmark være druk
net ved en badeulykke ud for 
øen Hjælm. 

Per Hiul's flyvning til Sveri
ge må betragtes som et udslag 
af ungdommeligt letsind. Det 
var en spontan , dumdristig 
handling uden tanke for efter
følgende konsekvenser. Alene 
det, at han overlevede nedstyrt 
ningen, var i sig selv et mirakel. 
Hans flyvemæssige baggrund 
var et teorikursus fra Sports
flyveklubben og med al ære og 
respekt for det, så lever den 

gamle tale måde stadig i bed
ste velgående: et er søkort at 
forstå, et andet skib at føre. 

Totalskade 

For tyskerne betød selve tabet 
af maskinen ikke så meget; 
maskiner havde de nok af, 
men manglede brændstof til at 
flyve dem. Alligevel ærgrede 
mange piloter sig, for typen var 
en G-3, udstyret med polstre
de lædersæder i både cockpit 
og i passagerkabine, oprinde
lig bestilt til Lufthansa. Radio
udstyr, sæder og hjul blev re
turnerettil Kastrup;resten blev 
solgt som skrot. • 

Air Alpha er Piper's distributør/Service Center 
i henholdsvis Danmark, Island, Grønland og på Færøerne. 

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

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

1997 Archer III 

Piper Seneca IV 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

~ AIR ALPHA A/S 
Odense Lufthavn . S270 Odense N 

Tlf. 6S 9S S4 S4 . Fax 6S 9S S4 76 
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Piper Garanti: 

1997 Malibu Mirage 

Maximum speed 
Cruise speed 
Service ceiling 
Range 

350 hestekræfter 
232 kts/430 km pr. time 
215 kts/398 km pr. time 
25.000/7620 meter 
I 055 kts eller 1954 km 

Trykkabine - Luxusinteriør 

1997 Malibu Mirage er klar til levering 
medio juli direkte fra PIPER USA. 

HURTIG OG KOMFORTABEL TRANSPORT 
Ingen ventetid i lufthavnen 

Ingen flyskift 

Flyv direkte/nærmere Deres endelige destination 

De bestemmer tidspunkt for afrejse og hjemrejse 
De skal ikke afslutte et møde, 

før De er klar til det 

Ingen stress 

INGEN TABT ARBEJDSTID 

Det er ikke et mirakel • DET ER EN MIRAGE 

Alle nye P1per fly bliver iever·et med en udvidet to ars "Spinner to Tail" garanti, som grves af henholdsvrs PIPER. 
Texcron Lycom,ng. Teledyne Contrnental. Hartzell Propeller og Bendrx!Krng. 

Dit lokale Piper Service Center vil kunne fase ethvert problem, som matte opsta. So enkelt og så fuldstændigt er det. 



onstop til Singapore 

Da Singapore Airlines startede beflyvningen af København var der fire stop på turen. Den nye A340 klarer det nonstop. Flyet har 
fået navnet CELESTAR i selskabets flåde. (Foto: Singapore Airlines via OSH) 

Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

Singapore Airlines 
fejrer i år 20 års 
jubilæum i 
Danmark og satte i 
april Airbus A340 i 
nonstop rutefart på 
København. 

"Singapore Airlines er færdig 
med at være teenager," indled
te distriktsalgschef Allan Hof
fery sin velkomst til pressen og 
indbudte rejsebureauagenter, 
da selskabet den 3. april 
præsenterede en kun 50 timer 
gammel Airbus A340 ved Gate 
39 i Københavns Lufthavn Ka
strup. 

Hermed understregede 
han, at mens Singapore Air
lines i 1997 fylder 50 år på ver
densplan, er det tyve år siden 
selskabet begyndte at flyve på 
Danmark. Ved et veltilrettelagt 
arrangement var der mulighed 
for at se det splinternye fly efter 
i sømmene og ikke mindst 
blive præsenteret for Singa
pore Airlines· nye inflight en
tertainment system. 

Ruten til Singapore har hid
til været befløjet med Boeing 
747-400, men dette fly har 
skullet lande et andet sted i 
Europa for at samle flere pas-
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sagerer op. Teknisk set kunne 
en 7 4 7-400 flyve nonstop, men 
passagergrundlaget har ikke 
været stort nok. Den nye Air
bus er mindre end Jumboen, 
og dermed er der nu basis for . 
non-stop forbindelse mellem 
Singapore og København. 

Singapore Airlines har 17 
A340 i ordre og option på yder
ligere 20. Hos Singapore Airli
hes er typen udstyret med kun 

265 sæder, hvilket er et stykke 
under de 375, der normalt op
gives som standard for flyet. 
Dette hænger sammen med, 
at der er 1 O sæder på første 
klasse samt 30 sæder på Raf
fles Class. Med god benplads 
og henholdsvis 5 og 6 sæder 
i bredden fylder de naturligvis 
noget mere end de 8 sæder, 
der er i bredden på Economy 
Class bagude i flyet. 

I dagens anledning var gulvet i Kastrups afgangshal udstyret 
med store klistermærker. 

Luftshow i stoleryggen 

For de fleste passagerer er et 
trafikfly et trafikfly. Og ret be
set kommer flyene også fra de 
samme få fabrikker, maden fra 
de samme køkkener, og da de 
velrenomerede selskaber 
generelt ankommer til tiden og 
ikke falder ned, er det groft 
sagt i småtingsafdelingen 
selskaberne må markedsføre 
sig: Bonusordninger og ikke 
mindst service. 

Netop indenfor service har 
Singapore Airlines mange 
gange markeret sig som et fø
rende selskab. Det var eksem
pelvis Singapore Airlines, der 
først indførte menukort på alle 
klasser samt afskaffede beta
ling for drikkevarer og film om
bord. 

Singapore Airlines har end
da også forsøgt sig med senge 
i flyene. Uden tvivl en langt 
mere civiliseret form for nat
flyvning, men sikkert også 
urealistisk dyr, siden det ikke 
findes mere. 

Allerede tilbage i 1930 • er
ne fandt man hurtigt ud af, at 
det var meget smartere at 
sætte flere stole ind i stedet for 
senge på widebody natudga
ven af DC-2 - nærmere be
stemt DC-3 for nu at være helt 
præcis. 

Specielt med stolene i 
første klasse kan man dog nu 
komme stort set helt ned at lig-
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ge, så man er egentlig tæt på 
stadig at have senge med. 

Den vigtigste serviceny
hed, som pressen blev præ
senteret for ombord på den 
nye A340, var KrisWorld - efter 
sigende luftfartens største og 
mest moderne inflight enter
tainment system. Og vel at 
mærke et system, der findes 
på alle klasser - en detalje der 
ikke er uvæsentlig for os, der 
plejer at betale billetterne selv, 
og derfor har det med at ende 
på de billige rækker! 

KrisWorld betyder, at hver 
passager har sin egen tv
skærm til rådighed. På Econo
my sidder den i stoleryggen 
foran. Foran i flyet er der så 
langt til stolen foran, at skær
men i stedet foldes ud fra arm
lænet. 

Ideen bag KrisWorld er at 
give den enkelte passager 
større valgmulighed. Man skal 
kunne se lige præcist det, man 
nu er mest interesseret i og 
kan således vælge mellem 20 
videofilm samt oplysende pro
grammer med temaer indenfor 
bl.a. nyheder, sport, kunst og 
natur. 

Herudover har systemet 12 
musikkanaler og 1 O Nintendo
spil, så man kan bibbe sig vej 
ned over Asien. Jeg fandt ikke 
ud af, om et af spillene er en 
flyvesimulator. På sin vis ville 
det vel være ret oplagt, men 
måske alligevel ikke, hvis ner
vøse medpassagerer dermed 
var tvunget til at overvære det 
ene styrt efter det andet! 

Alle de nydesignede sæder 
med justerbare fodstøtter og 

hovedpuder har indbygget 
telefon, og løber man helt tør 
forting at få tiden til at gå med, 
kan man sende en fax fra flyet. 

Ingen tvivl om, at Singa
pore Airlines med KrisWorld 
har gjort deres til, at de godt 
12 timer til Singapore skal flyve 
afsted så hurtigt som muligt. 

Dansk kaptajn 

Da Flyvs udsendte kiggede ud 
i cockpittet under rundvisnin
gen i flyet, viste det sig tilfæl
digvis - men naturligvis sær
deles passende - at være en 
dansk kaptajn, der skulle flyve 
SQ351 ud af København den 
dag. 

Stig Nielsen startede sin 
karriere med at flyve F-1 00 og 
F-16 i Flyvevåbnet. Senere til
bragte han en del år med at fly
ve TriStar og A340 i Gult Air. 
Sidst i 1996 gik turen så til Sin
gapore og miniputstatens luft
fartsselskab. 

Stig udtalte sig meget be
gejstret om flere ting ved sin 
arbejdsplads. Han foretrak de 
fire motorer fremfor to, som 
ofte ses på langdistancefly i 
dag. Han fremhævede hvor 
lydløst flyet var og mente den 
lille joystik var langt mere tids
svarende end det store tradi
tionelle rat, som Boeing senest 
har valgt at udstyre deres 777 
med. 

Dobbelt så stort i 2005 

Med sin nye forbindelse håber 
Singapore Airlines i Danmark 
naturligvis at kunne øge om-

Kaptajn Stig Nielsen forklarer, at A340 flyves af fem computere 
- men kan klare sig med blot en enkel, hvis uheldet er ude. 

KrisWorld blev blandt andet præsenteret af den nyudnævnte 
general manager Scandinavia Lim L/ang Song (til højre) samt 
Singapore Airlines • senior vice president Europe Sim Kay Wee 
(i midten) - samt naturligvis en af selskabets berømte stewar
desser. 

Flyet er fyldt med skærme - både i cockpittet og ikke mindst her 
i kabinen. Under kabinegulvet er der i øvrigt et soverum til kabi
nebesætningen. A340 flyver så lange stræk, at det er et krav, at 
besætningen får en hvileperiode undervejs. Kabinebesætningen 
skal være frisk til at kunne holde hovedet koldt i en nødsituation 
- det er faktisk først og fremmest derfor de er med. 

sætningen og sende endnu 
flere på ferie eller forretnings
rejse i østen. 

Selskabet som helhed sat
ser på at vokse 8% årligt, så 
det i 2005 skal være dobbelt 
så stort som nu. Singapore lig
ger central blandt verdens 
mest dynamiske økonomier, 
og landet havde en vækstrate 
på 8% i 1996, så det er vel ikke 
utænkeligt, at det lykkes? 

Efter præsentationen lette
de Stig Nielsen med A340'e
ren og satte kursen sydøst
over, mens vi andre gik ud i 
den københavnske regn. 
Også ærgeligt, at man ikke lige 
den dag havde tid til at tage 
med ... • 

Airbus A340 

Fire CFM56-5C4 motorer, 
hver på 15.455 kg trykkraft. 

Spændvidde ......... 60,3 m 
Længde ................ 63,7 m 
Højde .................... 16,8 m 
Sæder ....................... 265 

Tornvægt ....... 131.796 kg 
Max startvægt 271 .000 kg 
Max landings-
vægt .............. 190.000 kg 
Max betalende 
last 46.500 kg 

Marchfart ........ Mach 0,82 
Rækkevidde ... 11.620 km 

11 



Danske Vinger nr. 2: 

Scintex CP-301-C2 Emeraude 
OY-DEY 

Til daglig sidder Christian bag styregrejerne i store gravemaskiner 
- i weekenden foretrækker han maskineri i en helt anden vægtklasse. 

Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

"Du har glemt at skrive, at det 
er sjovt", påpegede en kam
merat for nyligt, da han læste 
udkastet til en artikel om 
privatfly igennem. Jeg havde 
ellers beskrevet en række af 
de meget gode og fornuftige 
grunde til at flyve små flyvema
skiner, som ofte fremføres i 
skrift og tale. 

Men manden havde jo ret. 
Helt grundlæggende beskæf
tiger jeg mig jo også selv med 
alle mulige former for flyvning, 
netop fordi det er sjovt. 

Så lad da denne måneds 
danske vinger være en lille fly
vemaskine, som helt skamløst 
flyves alene med det formål at 
nyde turen! 

Kærlighed ved første blik 

Christian Jul Vang lærte at 
flyve på en KZ 111 i Esbjerg i 

"Det er en pæn, lille flyvemaskine og den er ikke så dyr at flyve" - Christian er Emeraude-ejer af lyst 
og ikke af nød! 

Ruth og Christian på årets første søndagsudflugt i marts. 
1961 hos Peer Perch, som hav
de gjort sig bemærket ved at 
stikke af til England med en 
D.H. 60 Moth under krigen. Es
bjerg Aeroservice forhandlede 
den kønne, lille franske Eme
raude, og Christian blev hur
tigt omskolet til typen. Det var 
kærlighed ved første blik, men 
mange flyvetimer blev det 
desværre ikke til. Christian 
blev gift og finanserne var ikke 
!ildet heltvilde liv i luften. Cer
tifikatet var deponeret i nogle år, 
men Christian fik det tilbage i 
1972 på en PA-28 - et fly han 
ikke vil sige noget ondt om, og 
som da kan være glimrende, 

hvis det er fire sæder man har 
brug for, men det er ingen Eme
raude .. .... 

I 1981 fik Christian så mu
lighed for at købe OY-DEY - et 
fly han har ejet og fløjet lige 
siden, og som han ikke har 
tænkt sig at skifte ud, ej heller 
om det endda skulle gå så 
godt, at han fik råd til det. 

Spitfire-associationer 

Emeraude (smaragd) blev 
konstrueret af franskmanden 
Claude Piel, der arbejdede i 
flyindustrien , men som desig
nede fly i sin fritid. Hans CP-
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"Til en pris af 38.273 kr har 
man et velflyvende, ydedygtigt 
og økonomisk lille fly", skrev 
Flyv begejstret i 1960. 

20 lignede en mindre udgave 
af Spitfire, og dette fly var den 
direkte forgænger til den tosæ
dede CP-30 Emeraude, der 
kom på vingerne første gang i 
1954. Flyet var bygget i træ og 
havde vinger beklædt med 
lærred. 

Inspirationen fra Spitfire 
ses tydeligt i den elegante 
vingeform, hvor der givetvis er 
tænkt mere på æstetik og 
aerodynamik end på hvorle
des man hurtigst muligt kunne 
sætte en vinge sammen. 

Da PerWeishaupt prøvefløj 
en Emeraude fra Skovlunde til 
prøveflyvningsartiklen om flyet 
i FLYV nr. 8/1960 gik der også 
Spilfire-pilot i ham: 

Når man sidder og kigger 
ud mod de smukke e/lipsefor
mede tipper, og samtidig op
dager, hvor livlig flyet er, især 
på krængerorene, begynder 
man at få Spitfire-fornemmel
ser, og piloter med erfaring på 
begge typer hævder, at der er 
betydelige ligheder, ikke bare 
i udseendet, men også i flyve
egenskaberne. Rorene er om
gående og bestemt virkende 
og udmærket harmoniske, så 
det er en fornøjelse at svinge 
med flyet, hvis livlighed nok 
kan friste til at udnytte dets 
manøvreevne. 

Claude Piel solgte tegnin
ger til hjemmebyggere, men 
flyet blev også bygget kom
mercielt på flere franske fabrik
ker. Hertil blev 25 fly fabriks
bygget i Tyskland, 5 i England 
og 11 i Sydafrika. 

Bor i Langå 

OY-DEY er bygget hos Scintex, 
hvor Claude Piel blev ansat i 
1959. Flyet blev leveret til Fin
land i 1961, hvor det fløj indtil 
1964, hvorefter det kom til 
Danmark. Det har været på 
dansk register siden, men haft 
fem ejere (eller grupper af eje
re). Christian købte som nævnt 
flyet i 1981. 

Flyet bor nu på en privat 
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plads ved Langå og står i en 
godt ventileret hangar, så der 
er ikke problemer med trækon
stru ktio nen. Kroppen havde 
allerede fået skiftet den ori
ginale egyptiske bomuld ud, 
og Christian fik ambeklædt 
vinger og ror, hvad der gav en 
vægtbesparelse på 25 kg. 

Christian flyver ofte med sin 
kone Ruth, der gerne tage med 
på flyveture. I dag flyver Chris
tian 40-50 timer om året. OY
D EY er fast deltager på Ve
teranflyklubbens årlige ud
landstur. Christian og Ruth har 
bl.a. været i Norge, Sverige, 
Finland, England, Tyskland, 

Schweiz og Holland med Eme
rauden. Bagagerummet bag 
sæderne rummer 25 kg, hvilket 
er rigeligt til teltet, som de gerne 
sover i på turene. 

Atter i år vil OY-DEY være 
med i Stauning til KZ-rally. Der 
vil uden tvivl komme andre fly, 
der er der er hurtigere, nyere, 
ældre og måske nogen, som 
har en mere heroisk historie. 
Der bliver traditionen tro nok at 
kigge på, men nogle af os vil la
de blikket hænge lidt længere, 
når det er OY-DEY, der glider 
gennem luften - for findes der 
fly med en kønnere gammel 
trævinge? • 

Sclntex CP-301-C2 
Emeraude 

96 hk Continental C-90-14F 
Benzinforbrug 23 I/t 

Spændvidde .......... 8,30 m 
Længde ................. 6,54 m 
Højde ..................... 2,18 m 
Tornvægt ............... 450 kg 
Max. startvægt ...... 650 kg 
Max. hastighed ... 21 0 km/t 
Rejsehastighed .. 190 km/t 
Stallhastighed ...... 81 km/t 
Max. stigehast. ..... 3,5 m/s 
Tophøjde .............. 4.500 m 
Rækkevidde ......... 800 km 

YOUR choice • 1.000 or 1.500 Hours. 

Westwind 
Aviation 
Academy. 

The pnmary objeclive ol Westwind 
Aviat,on Academy 1s to place graduales 
,n their first commerc,al pilot position. 

Westwmd Academy offers an Airtine 
Preparat,on Program which includes the 

Private, Instrument, Commercial, Mult, Engine, Flight 
lnstructor and Instrument lnstructor certilicates and rat-
1ngs wi lh a guaranteed m,mmum ol 1.000 hours ol flight 
lime for only $22.900. Or students can choose the Airtine 
Transport Pilot Program whtch includes all ol the above 
plus the Mult, Engine lnstructor and Atrline Transport 
Ptlot (ATP) cert1ficates along with a guaranteed minimum 
ol 1.500 hours ol flight time for only $26.900. 

Graduales ol either Proless,onal Program then 
become eligible to Ily for Weslwtnd Atr Charter, an active 
atr charter department conducttng operations throughout 

the continental Uniled States and Mexico, 
Westwmd ,s approved by U.S. Immigration and 

Naturalizat,on to issue loreign student visas. All flight 
operations are conducted under Parts 61, 141 and 135 
of the Federal Av1ation Regulattons. 

WESTWINO 
AI/IIIFION ACIIØ.Mlf 

701 W Deer Valley Rd / Suite A6 
Phoenix, Arizona 85027 / USA 

Tel: (602) 582-3373 
Fax: (602) 582-4396 

Internet www.getnet.com/westwind 

Al henvendelse om brochurer, video og praktiske oplysninger kan I Skandinavien fortsat ske til: 
Guy Wenckens, Præstefælledvej 58, DK-2770 Kastrup, Danmark 

Tel. (+45) 3315 7374 (dag)/ 3251 2731 (aften)- Fax (+45) 3315 5131 
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Skytte i panserværns
helikopter De/2 

Af Seniorsergent F.K. Laursen, Hærens Flyvetjeneste 

Foto: Overkonstabel-1 S. T. Sørensen, Hærens Flyvetjenste 

Hverdagen 

Det beskrevne er er som sagt 
PVH og dermed skyttens ho
vedopgave og synes på en 
gang simpel, men også ret 
kompleks. Heldigvis ligger 
man ikke og roder ude i felten 
hele tiden, idet forberedelser
ne og uddannelsen hertil fore
går hjemme i flyvermiljøet ved 
H FT på Vandel. Et miljø der vel 
ikke skiller sig meget ud fra, 
hvad man kender i andre fly
vende eskadriller, ikke bare 
her i landet, men også andre 
tilsvarende steder i verden. 
Dette være nævnt, fordi man
ge derved ved hvad der me
nes, når hverdagens opgave 
er at vedligeholde besætnin
gernes flyvestatus efter de 
herfor fastsatte regler og 
cyklus, alt under hensyntagen 
til den rådige flyvetid og ek
sempelvis vejrforholdene. 

Udover det flyvemæssige, 
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skal besætningerne vedlige
holde deres færdigheder i al
mene militære fag, skydning 
med håndvåben o.s.v., Men 
dette holdes udenfor i dennne 
omgang. 

Skyttens vedligeholdende 
flyvetræning er fastsat i et af 
Flyvertaktisk Kommando (FTK) 
udarbejdet årligt statuspro
gram, som mindstemåletfor op
retholdelse af skyttens flyve
status. 

Udpluk af årligt statuspro
gram: 
- formationsflyvning 
- flyvning med hængende last 

(sling-load) 
- navigation 500, 300 og 150 

fod 
- NOE-flyvning 
- natflyvning 
- IFR/IMC-flyvning 
- skydning med skydesimula-

tor 

Svarende til omkring 60 flyve
timer. 

I praksis er der 150-200 
flyvetimer til rådighed for den 
enkelte skytte på årsbasis, 
hvilket i store træk svarer til pi
loternes flyvetid, afhængig af 
deres plads i organisationen. 

Praktik 

Lad os se på den praktiske ud
førelse af nogle af disse ele
menter. 

Som enhver pilot ved, er 
planlægning (flight planning) et 
must forud for enhver flyvning. 
Enheden forlanger, at der forud 
for hver flyvning udfærdiges 
flight-log med oplysninger om 
flyvevej, brændstofforbrug , 
flyvetid, frekvensliste o.s.v. Og 
at der medføres nødvendigt 
kortmateriale, approach-pla
tes, samt andet udstyr, eksem
pelvis redningsvest. 

I kampstilling. 
Skytten er "i sigtet". 
Bemærk den gode 

baggrund. 

Hvadenten der forestår 
træningsflyvning som VFR
navigationstræning dag som 
nat, instrumentflyvning (IFR) 
eller man skal fra A til B på en 
eller anden opgave, udfører 
besætningen denne flight
planning i samarbejde, enten 
sammen eller dele heraf hver 
for sig. Men såvel pilot som 
skytte skal på egen hånd 
kunne klargøre materialet til 
den forestående flyvning, 
hvadenten den er inden- eller 
udenlands. 

Well-seated i helikopteren 
begynder omtalte crew-coor
dination at tage form allerede 
under opstarten. Her tænder 
skytten normalt for radio- og 
navigationsudstyr og presetter 
med de under planning fast
satte oplysninger, efter at have 
oplæst helikopterens checklist 
for piloten. Piloten varetager 
normalt korrespondancen, 
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medens skytten lytter med. 
Bruges der flere radioer ad 
gangen, deler man dem mel
lem sig, men begge moniterer 
normalt alligevel alle sta
tionerne. 

Under navigationstræning, 
som der gøres en hel del ud af 
særligt i lav højde (300 og 150 
fod), sidder skytten normalt 
med kortet og dirigerer piloten. 
Jo lavere der flyves, des mere 
må piloten være "udenfor" og 
skytten des mere koncentreret 
om, hvor man er på kortet. 

Under IFR-flyvning sørger 
skytten for skift af frekvens på 
såvel radio som navigations
hjælpemidler og sørger for at 
være klar med de rigtige ap
proach-plates og publikatio
ner. Før landing foretager han 
finale cockpit checks og er her 
mere "udenfor" end piloten, for 
i tide at se banelys m.v. 

Træningsskydning med 
skydesimulator 

BT-49H er betegnelsen for en 
skydesimulator koblet til vå
bensystemet. Til modstykke 
for denne findes et BT-41 mål
system, beregnet til montering 
på eksempelvis et køretøj, 
som træningsmål for simu
latoren. 

Simulatoren v irker ved 
hjælp af lavenergilaserlys og 
får Helitow til at optræde nøj
agtigt, som om der er opladt 
med rigtige missiler, med und
tagelse af, at der ikke kommer 
noget missil til syne eller hø res 
lyd herfra. Men ellers får man 
indikationer på sin træfning 
som efter et normalt missils fly
vetid til målet efter affyring, 
svarende til den aktuelle af
stand. 

Et fortrinligt system til sky
deuddannelse medHelitowog 
til at vedligeholde skyttens 
skydetræning med. 

På Helitow er der tillige en 
videoinstallation, som kan 
optage hvad der ses i sigtet og 
hvad der høres på intercom og 
radioer. Videoen er samtidigt 
skudkamera og dokumentati
on for den udførte skarpskyd
ning. 

Skarpskydning 

Meningen medPVH og den ul
timative opgave for besætnin
gen, er at kunne udføre skyd
ning med skarpe missiler. 

Det er sjovt og spændende 
at være med til, men også lidt 
frygtindgydende, når man ser 
resultatet og tænker over, 

Pll vej NOE gennem terrænet i Vestjylland. 

hvad der ellers er den dybere 
mening hermed. Trænings
skydning med skarpt foregår 
dels i flyvevåbnets skydeom
råde på Rømø mod fast mål, 
dels iNATO-træningsområde 
Bergen i Tyskland, hvor der er 
anlæg til skydning mod bevæ
geligt mål. 

Foruden omtalte videoud
styr, kan den skydende heli
kopter monteres med et data
opsamlingsudstyr, der gør det 
muligt at analysere skudfor
løbet, herunder skyttens kor
rektioner med joystick under 
missilets vej mod målet. Det er 
vigtigt, at han har en rolig 
hånd, også når målet dækkes 
af missilets hovedmotors ud
stødningsrøg og når han hø
rer det voldsomme brag fra 
motoren. 

Af sikkerhedshensyn føl
ges særlige skarpskydnings
procedurer nøje, ligesom skyd
ningen overvåges af såvel 
Range Safety Officer som af 
en skytteinstruktør, som er en 
af de mere rutinerede skytter. 

Hver skytte tildeles et skarpt 
missil om året. 

De piloter, der flyver Fen
nec, uddannes ligeledes i Heli
tow-skydning og affyrer herun
der et skarpt missil, ligesom de 

også årligt udfører ved-lige
holdende skarpskydning, hvis 
der er missiler nok til rådighed. 

Fennec'en er certificeret til 
skydning med samtlige tow
typer, der for tiden er tilgæn
gelige på markedet og der er 
foretaget skydninger med dem 
alle. 

Udvælgelse og uddan
nelse af skytter 

Efter behov indkaldes ansøg
ninger til stillingen som PVH
skytte. 

Indledningsvis skal ansøgerne 
opfylde følgende krav 

- være oversergenter, der ef
ter uddannelsens afslutning 
har mindst 3 års gavntjene
ste foran sig (35-års folk), el
ler være sergenter, som efter 
nærmere vurdering skønnes 
egnet 

- fuldt syn (må korrigeres) 
- normal farvesans 
- normal hørelse 
- 163-190 cm høj, max. sidde-

højde 98 cm 
- almindelig fysisk form, kunne 

svømme 200 meter, bestå 12 
min. løbetest 

- engelsk- og matematiknive
au på 4-4 og 3-3 (FKO-norm) 



Herefter gennemgår ansø
geren optagelsesprocedure 
ved Forsvarets Rekruttering 
på flyvestation Værløse, der 
bl.a. Indeholder psykologiske 
tests, håndelagsprøver m.v. 

Det ønskede antal af de 
beståede elever tilgår HFT's 
uddannelsessektion, hvor de 
modtager den indledende be
sætningsmedlemsuddannel
se, der i grove træk ser såle
des ud: 

Teorifag 65 timer, indeholden
de bl.a. følgende fag Missil på vej mod målet set gennem sigtet. 
- flyve- og nødudstyr 
- lufttrafikregler 

Der ses ild fra begge udstødningsporte og lys fra senon tamp i 
midten. 

- navigationsteori og kortlære 
- crew-coordination 
- flyveteori og aerodynamik 

40 flyvetimer, hvor eleven til
vænnes arbejdet i cockpittet 
gennem indlæring af procedu
rer og programsat indføring i 
relevante missionsprofiler med 
særlig vægt på navigationstræ
ning. 

Grunduddannelsen varer 
ca.8 uger og kan i princippet 
udføres i såvel AS-550 som i 
H-500. 

Forfatteren: 

Herefter påbygyndes den 
egentlige målrettede skytteud
dannelse på Fennec med bl.a. 
følgende indhold: 

Teorifag 175 timer, hvori bl.a. 
indgår 
- organisation og taktik 
- recce for stillingsområder og 

stillingsindtagelse 
- flykendskab på AS-550 
- IFR-teori 

F. K. Laursen kom til Hærens Flyvetjeneste i 1962 som 
observatør på Piper Cub, siden på Hughes 500 og 
Saab T-17 og flyver nu som skytte fuldtids på AS-500 
Fennec. 
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Han er skytteinstruktør for Helitow ved PVHKMP og var, 
sammen med en kollega (ENG) til med til at 
udfærdige uddannelsesprogrammer og uddanne de 
første skytter og piloter på våbensystemet. 

- skydeuddannelse med Heli
tow 

65 flyvetimer, der efterhån
den som elevens færdigheder 
øges, målrettes mod taktisk 
flyvning, lav- og NOE-flyvning, 
øvelsesmæssige indsættelser 
og indtagelse af kampstillinger. 
Der gennemgås et egentligt 
skydeuddannelsesprogram 
ved hjælp af BT-49H skydesi
mulator, der slutteligt ender op 
i egentlig skarpskydning ved 
uddannelsens afslutning. Va
righed ca. 30 uger. 

Ved grunduddannelsens 
afslutning og såfremt eleven 
har bestået de opstillede krav, 
tildeles han besætningsem
blemet og tilgår PVHKMP. 

Her fortsættes uddannel
sen, idet eleven nu skal delta
ge i flyvning under kompagni
ets øvelser, herunder i særlig 
grad, hvor dette sker i samar
bejde med andre hærenheder. 

Efter omkring et års tjene
ste her, er eleven fuldt opera
tiv. Uddannelsen vil da i prak
sis have varet ialt ca. 2 år. 

Fremtid 

Den nærmeste fremtid byder 
på nye udfordringer for HFT, 
PVHKMP og dermed skytter
ne i form af flyvning ved hjælp 
af night vision goggles(NVG). 
Hidtil har enhedens helikop
tere "kun" kunnet flyve fra A til 
B i sikker højde over terrænet 
og dets hindringer i mørke, 
men i skrivende stund uddan-

nes de første piloter og skytter 
i lavflyvning i mørke under brug 
af NVG. En spændende og 
helt anderledes måde at se 
omgivelserne på og dermed 
en særlig form for flyvning, 
men også krævende. 

Det endelige mål er at kun
ne kæmpe i mørke. Hertil for
dres tilgang af termisk udstyr 
til våbensystemet, benævnt 
Helitow 2. Forhåbentligt vil så
dant udstyr tilgå om få år, idet 
en kampenhed, der må stand
se aktiviteterne, når solen går 
ned, har begrænset værdi. 

Tiden vil da byde på nye 
spændende udfordringer især 
for skytterne, som skal betje
ne udstyret, men også for pilo
ter og støttepersonel, som 
derefter under feltforhold, skal 
kunne operere alle døgnets 24 
timer. 

Dette var et lille indblik I, 
hvorledes HFT's nye slags be
sætningsmedlemmer, skytter
ne i PVH, uddannes og udfører 
deres tjeneste. 

De har en afvekslende 
hverdag, fyldt med spænden
de, interessante og mange 
rige oplevelser, med arbejds
plads i en fuldt moderne vå
benbærende helikopter. De 
gør tjeneste i det miljø og i den 
dimension, der karakteriserer 
en flyvende enhed og som det 
er de færreste forundt, at væ
re en del af. • 

Faktabox: 
Aerospatiale AS-550 C2 
Fennec 
Turborneca Arriel 1 D1 
jetturbinernotor 724 hk 
Længde .................. 10,93 rn 
(rn/rotor 12,94 rn) 
Bredde ...................... 2,53 rn 
Højde ............... .......... 3,34 rn 
Rotordiameter ......... 10,69 rn 
Tornvægt ................. 1182 kg 
Max. vægt .............. 2.250 kg 
Max. vægt ml 
udvendig last .......... 2.500 kg 
Max. hast. ................ 155 kts 
Rejsehast. ................ 130 kts 
Stigehast. ........... 1730 ft/rnin 
Skydeafstand .......... 3.600 rn 
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AER0'97 i Friedrichshafen 
Første reportage 
fra den store fritids
flyveudstiling 

Af Hans Kofoed 

De tider er forlængst forbi, da 
AERO udstillingen i Friedrich
shafen i et allersydligste Tysk
land var et appendix til en bil
ag motorcykeludstiling. 

Fra 24 udstillere i 1 978 - da 
hed udstillingen endnu ikke 
Aero - er antallet vokset støt, 
så der i år var 435 fra 23 lande. 

Aero-udstillingen er fortsat 
delt mellem messeområdet og 
lufthavnen, men det er ikke 
nogen større gene, for der er 
kontinuerlig • og gratis - bus
drift mellem de to områder. 

AERO'97 åbnede onsdag 
den 23. april og sluttede søn
dag den 27. Egentlig (pro
grammeret) flyveopvisning var 
der kun de to sidste dage. De 
andre dage var der ud over 
pladsens normale trafik mas
ser af ankommende og afgå
ende fly med udstillingsgæs
ter samt demonstrationsflyv
ninger for potentielle kunder -
så der skete hele tiden noget i 
luften. 

Den nye Cessna 172 

Ja, den nye udgave af Cessna 
172 var der. 

Nej, vi var ikke oppe atflyve 
med den. 

Cessna havde åbenbart for
ventet et større ønske om 
prøveture end man ville være i 
stand ti at opfylde. Man havde 
nemlig kun et fly til rådighed, 
serienr. 002, fløjet på egen 
vinger øver Atlanten, og det 
havde man derfor udstillet i en 
af hallerne på Messengelånde. 

Firesædet Katana 

Det var nok ettilfælde, at østrig
ske Diamond hade fået en 
stand lige ved siden af Cessna, 
men derved blev den "nye" 
Cessna 172 (bemærk anfør
selstegnene, for det er jo en 
over 40 år gammel konstruk
tion) nabo til den nye firesæder 
fra Diamond. 

Og her er der ingen anfør
selstegn! DA40 udgaven af 
Katana ventes først i luften til 
juli. Det fly, man viste i Frie
drichshafen, var en slags at
trap, men det havde rigtig fly
struktur og vil på et senere 
tidspunkt blive færdigbygget 
og solgt. 

DA40 ventes certificeret 
efter JAR 23 reglerne i slut
ningen af 1998. Flyet er helt af 
komposit og vil blive tilbudt 
med tre motortyper: 121 hk Ro
tax 914, 125 hk Teledyne Con
tinental 10-240 eller 165 hkTex
tron Lycoming 10-360. Rotax
udgaven får constant-speed 
propel, Continental-udgaven 
fast propel og Lycoming ud
gaven stilbar propel. 

DA40Katana 

Understellet er fast på alle 
tre varianter. 

Mere senere 

Den i mere end en betydning 
store nyhed, det nye Zeppe
lin luftskib, må af pladshensyn 
vente til senere omtale, og det 
samme gælder en række af 
de mange andre interessante 
nyheder på denne fritidsflyv
ningens europæiske udstil
ling nr. 1. 

Af nationale grunde må vi 
dog have med, at der var en 
dansk udstiller, Northwest Air 
Service iThisted, der præsen
terede sit eftersynsprogram for 
flymotorer. 

Og klassiske budcykler af 
typen med stor bagagebærer 
foran - med en sådan kommer 
en mekaniker nemt rundt på 
flyvepladsen med sin værk
tøjskasse. • 

Diamond DA 40 Katana 

121 hk Rotax 914 

Spændvidde ........ 11,84 m 
Længde ................. 7,77 m 
Højde ..................... 2,04 m 
Vingeareal ............ 12.8 m2 

Fuldvægt ............... 950 kg 
Rejsehastighed .. 228 km/t 
(i 7 .500 fod) 
Startdistånce over 
15m ....................... 504m 
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75 års svæveflyvning: 

Stor specialudstiling på 
Aero'97 i Friedrichshafen 
Tekst: Hans Kofoed 
Foto: Knud Larsen 

Den 18. august 1922 regnes af 
mange fagfolk som svæveflyv
ningens egentlige fødselsdag. 
Den dag udførte Arthur Mar
tens fra Akademischer Flieger
gruppe Hannover med en Vam
pyr historiens første svæve
flyvning på en times varighed. 
Det foregik som skræntflyvning 
på Wasserkuppe i Rhon-bjer
gene, ca. 100 km øst for Frank
furt. 

Det lykkedes tillige for Mar
tens at overflyve startstedet i 
mere end 100 meters højde 
over dette. 

Dagen efter fløj hans stu
diekammerat F.H. Hentzen to 
timer og et minut, fem dage se
nere endda over tre timer. 

I 1922 kom også den øst
prøjsiske folkeskolelærer Fer
dinand Schulz til Wasserkup
pe med sin F.S.-3 Besenstiel , 

hvormed han over Østersø
klitterne to år senere satte ver
densrekord på næsten ni ti • 
mer. 

Den første skolelider 

1922 var også det år, hvor 
skoleglideren fremkom. Le
dende konstruktør på dette felt 
var Fritz Stamer. 

Denne flykateggori kulmi-

Blandt svæveflyene sås også denne træ-replika fra 1996 af punktforsvarsjageren Messerschmitt 
Me 163 - uden raketmotor. 

Schulgleiter 1938 (S.G. 38), 
her i en efterkrigsudgave, over 
det solcelledrevne "motorsvæ
vefly" lcare 2. 

nerede i 1938 med S.G 38, der 
frem til krigsafslutningen i 1945 
blev bygget i tusind eksempla
rer alene i Tyskland. 

Da svæveflyvningen nogle 
år senere atter kom i gang i 
Tyskland, var det for mange 
klubbers vedkommende S.G. 
38, der var grundlaget. 

40 historiske svævefly 

Det historiske år 1922 blev 
markeret på AERO'97 i Fried
drichshafen med en stor udstil
ling, hvor mere end 40 ældre 
og nyere fly viste tysk svæve
flybygnings udvikling fra 1922 
til 1997 - dog med kig over 
grænserne til nabolandene 
Østrig og Schweiz. 

Schweizeren Jakob Spalin
ger, der på udstilingen var re
præsenteret med en S 19, var 
i begyndelsen af 20'erne den 
eneste udlænding, der deltog 
i Rhon-konkurrencerne. Et 
andet schweizisk fly var den 
60 år gamle Elfe, konstrueret 
af W. Pfenniger. Det siges, at 
det i sin tid var det mindste svæ
vefly i verden - og det, der var 
lettest at bygge . Pfenniger 
udviklede i øvrigt laminarprofi
ler til dette fly. 

Tredivernes fremmeste ty
ske konstruktør Hans Jakobs 
var repræsenteret af en hel 
række fly. Hans kendteste, 
Weihe, blev igen sat i produk
tion i 1951, da tyskerne atter 
fik lov at svæveflyve og var da 
stadig et af verdens bedste 
svævefly. 
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Rhonland (1935), konstrueret af det polytekniske flyvegruppe i Aachen. 

40 år med komposit 

Udstillingen markerede også 
et andet jubilæum. Den 27. 
november er det 40 år siden 
Akaflieg Stuttgarts fs-24 Ph6-
nix var i luften første gang. Fly
et, der var konstrueret af Ric-

hard Eppler og Hermann Nå
gele, var verdens først svæ
vefly bygget af komposit. 
Denne byggemåde er siden 
bblevet overtaget af næsten 
alle svæveflykonstruktører. 

Nyeste fly på den histori-

ske særudstilling var Gunther 
Rochelts Solair 2, der endnu 
ikke har fløjet - og strengt taget 
ikke er et svævefly, men et mo
torfly, drevet af energi fra sol
celler. Læs mere herom an
detsteds i bladet. • 

Lo-100 (1952)er et lille fly - spændvidden er kun 10, 00 m. Det er beregnet til kunstflyvning. 

Fra nabolandet Schweiz kom denne elegante Spalinger S-18 ((årgang 1937). 

/J 
.- • L • 

Søndagspilot 
på en fredag 
Indlægget i Flyv nr. 4 om 
brug af f/yradioen og læser
brevet i nr. 5 har medført 
dette brev fra en læser: 

Et midaldrende ægtepar skal 
ud at flyve en tur. Efter en kort 
briefing afflyvepladslederen 
i korrekt udfyldelse af fartøjs
journalen går ægteparret ud 
på forpladsen, hvor maski
nen er parkeret. Man går en 
gang rundt om maskinen "og 
konstaterer, at der er to vin
ger og et haleror, bukker sig 
ned og ser at der er hjul un
der herligheden, hvorfor det 
må være en flyvemaskine. Et 
korrekt udført preflight check 
er ganske unødvendigt, da 
maskinen netop er landet ef
ter en længere flyvetur i vind
styrke 30-40 kt. Og hvorfor 
checke brændstof visuelt, 
når flyvepladslederen siger, 
at han har fyldt på ? 

Efter at de har siddet i ma
skinen i ca. fem minutter bli
ver den startet og taxier der
på fra forpladsen og uden 
stop direkte ud på startba
nen, hvor den kørertil enden 
af banen, drejer rundt og gør 
holdt. 

Ti minutters tavshed in
den radioen endelig bliver 
brugt: "Kan du høre mig ? -
Nå, men så tager vi afsted -
Hej". Flyvepladslederen af
giver derefter over radioen 
en korrekt melding om vind 
og bane i brug, - men ingen 
kvittering fra flyet, der vip
pende forsvinder ud i hori
sonten. 

Ovennævnte lyder må
ske som en Århus-historie, 
men den er beklageligvis 
sandfærdig og iagttaget et 
stykke nord for Århus. 

Det ville efterhånden 
være en god ide, at der i Flyv 
blev bragt en kort artikel om 
korrekt brug af fly-radioen. 

På ansvarsbevidste og 
betænksomme 
piloters vegne. 

Per Hammer 
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Hjælp P-38 ekspeditionen på vej 
Vind en rejse for 2 til Grønland og støt samtidig bjærgningsekspeditionen. Stor konkur
rence skal skaffe midlerne til arbejdet. Ring og vær med ! 

De 5 P-38'ere i Øst
grønland kan bjærges. Dette 
formodes velkendt efter om
tale tidligere bl.a her i Flyv 
men også i dagspressen, 
Magasinet Indenrigs (SAS) 
m.m. Det eneste springende 
punkt er • som i så mange 
andre tilfælde • økonomien. 

Den dansk-ledede ekspe
dition, der løber af stablen i 
1998, har fået en del af den 
nødvendige kapital, men der 
mangler forsat noget, selv 
når der ses bort fra de man-

ge tilsagn om sponsorering 
af materiel. De store potenti
elle sponsorer herhjemme 
og de adspurgte i udlandet 
har ikke megen fantasi og 
har været noget træge at 
danse med, selvom behovet 
relativt set er beskedent. 

Ekspeditionen opererer 
med et samlet budget på 
små 3 mio. kr. 

Det har derfor været nød
vendigt at tænke i helt nye 
baner. For at skaffe de sidste 
nødvendige midler er der så
ledes arrangeret en lands-

dækkende konkurrence, 
hvor der mod bidrag 
på 20 kr. kan vindes 
bl.a. 2 x 2 rejser til 
Grønland og Is-
land med 
5.000 kr. i 
lomme
penge. 
Rejserne er 
velvilligt sponsoreret af 
Grønlandsfly og lceland
air. Der kan også vindes fly
vebilletter til Norge, Sverige, 
Finland og Tyskland med 
North Flying, DAT, Mukair, 
Finnair og Maersk Air og me
get andet bla. Ray Ban sol
briller, kunstflyvning i YAK 
52, flybøger og -videofilm 
faldskærmsudspring, skole
flyvning, rundflyvninger, mo
delfly, abonnementer bla. på 
Flyv, fribilletter til Danmarks 
Flyvemuseum og Center Mo
bilium, Flymuseet Elleham
mer, Teknisk Museum i Hel
singør og Dansk Veteranfly
samling i Stauning, T-shirts, 
kasketter m.m. 

Der er 1.000 præmier i alt 
til en samlet værdi på om
kring 250.000 kr. Se annon
cen til højre. 

Man deltager i konkurren
cen ved at ringe til Henriette 
Honore på telefon 90 50 00 
20. Opkaldet koster 20 kr., 
der betales via telefonregnin
gen. Den der ringer op, skal 
indtaste sit eget telefonnum
mer og deltager i konkurren
cen ved at svare på spø rgs
målet: Er der isbjørne i Grøn
land? 

Der bliver trukket lod 
blandt de rigtige svar, og da 
der er indtastet et telefon
nummer, kan vinderne kon
taktes direkte. Resultatet of
fentliggøres også i pressen, 

når vin
derne er fun-

det den 1.12.1997. Der 
kan ringes een gang i døg
net, og jo flere gange der rin
ges, jo større er chancerne 
for at vinde en af præmierne 
og eventuelt komme med på 
isen. Der skal mange opkald 
til, men hvis f.eks. bare hver 
af Flyvs læsere ville deltage 
nogle ga ge, var pengene 
næsten hjemme ... 

,, 
Udover markedsføring via 

pressemeddelelser og omta
le som denne er ekspeditio
nen, der har taget markeds
føringsnavnet - The Lost 
Squadron • Grønlandsek
speditionen • lovet reklame
spots på TV3, der skal følge 
ekspeditionen næste som
mer. Der vil også blive arran
geret bjærgning af gamle fly 
fra krigen bla. af den BV138 i 

Øresund, som de fleste vel 
har hørt om, og af resterne af 
en JU 88 ud for Limfjorden. 
Det vil givetvis også give om
tale i fjernsynet. Der er des
uden planlagt foredrag, op
sætning af plakater, filmfore
visning, omdeling af løbe-

sedler m.v. En af mar
kedsføringskampagner-

ne er baseret på en slags 
direct marketing, idet der 
mandsomdeles et hav af ku
poner, som udover at opfor
dre til at deltage i konkurren-
cen også giver fri adgang til...,.. • 
de udstilhnger af de bjærge-
de fly, som er pla I gt i sam
arbejde med flymuseerne 
herhjemme • hvis kuponen 
indløses vel at mærke. Der 
gives adgang for een person 
pr. opkald. Kuponen giver 

.samtidig med udstillingerne 
~ 20 % rabat på den normale 
• entre til museerne. 

De der hjælper med at de
le kuponerne ud har mulig
hed for at deltage i ekstra 
trækninger om ture til ind
landsisen udover, at de na
turligvis er berettiget til at 
deltage i konkurrencen. Alt 
efter princippet om noget for 
noget og belønning efter ind
sats. Ring til ingeniør Ole 
Rydahl på telefon 74 62 48 
60, hvis du kan hjælpe til. 

Arbejdet kan også støttes 
via overfrankering. For hver 
20 kr. ekstra i porto udbetaler 
Post Danmark 19 kr. til ek-

speditionen. Denne del af 
kampagnen markedsføres 
primært via fax. Vent og se ... 

Tag del i eventyret • støt 
ekspeditionen og vind en af 
de 1.000 præmier ! 
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'BNI.ANDSEKSPEDITIONEN Mange andre flotte præmier bl.a.: 

2~ flybiUetter til bl.a. Norge, Sverige V d' 

rseglet i is gennem mere end 50 år ligger 5 
~ldne fly begravet 80 meter nede i den grøn-
1dske indlandsis - The Lost Squadron ! 
1 danskledet ekspedition skal bjærge flyene 
998, og DU kan komme med bjærgnings
iSpeditionen til Østgrønland ! 

mg på 90 50 00 20, indtast dit telefonnum-
. er og svar på spørgsmålet: Er der isbjørne i 
rønland ? Vind en rejse for 2 til Grønland 
g Island eller en af de 1.000 andre præmier. 
amlet præmiesum på mere end 250.000 ! 

GAEAT GREENlAND 

C PPU<rINO 
CLOTHING COMPANY 

Fmland og Tyskland ' 50ær I 

2 x 2 billetter til "Linie 3" .OOO 
5 par Ray Ban solbriller ~-~: 
M~sser af lækkert tøj fra Cappuccino 15:000 
30 Jakker fra Martin . 15.000 
10 faldskæ~suds~rmg i tandem 12.000 
10 rundflyvrunger J helikopter 4 000 
50 rundflyvninger i alm. fly og svævefly 10 'ooo 
25 modeltly, P-38, B-17, B-25 5.000 
10 rundtly~inger i vandfly 2:500 4 kunsttlyvnmgsture i YAK 52 6 000 25LEGOfly · 
Skoleflyvning med instruktør 1i:: 
30 abonnementer på Billed Bladet 
Flyv og Bilmagasinet ' 
20 bade~y. fra Maersk Air og Premiair 
3 x 50 fribilletter til museerne 
50 kasketter 
100 T-shirts 
20 videofilm og store flybøger 
5 prøvedyk med instruktør 
100 legetøjshelikoptere 
og meget andet. Se www.lost.dk 

: I , : : • ~ ', ' -l \ : ~ 
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20.000 
3.000 
2.000 
5.000 

10.000 
5.000 
2.000 

20.000 

I 
Du kan deltage lige så mange gange du vil, 
men kun een gang i døgnet. Hvert opkald 
koster 20 kr., og overskuddet går ubeskåret 
til bjærgningsekspeditionen. Vinderne af 
konkurrencen kontaktes direkte den 1. de
cember, 1997. 

Vi har behov for din hjælp - NU. Ring på 
90 50 00 20 og tag del i eventyret . 

Følg i øvrigt ekspeditionen på TV og i 
resten af pressen og se vores hjemmeside 
på internettet: www.lost.dk. 



Virtuel svæveflyvning 
med SFS(PC) 
Af Jan Hald 

Det er sidst på dagen. Der er 
langt mellem boblerne, og høj
den er mindre end hvad sjovt 
er. Med 7km til sidste vende
punkt og derfra 44km hjem be
gynder det at se lidt tvivlsomt 
ud.I300 meters højde overter
ræn begynder jeg at lukke 
vand ud, mens jeg desperat 
sigter mod en sydvendt skrå
ning. Ovenover ser skysitua
tionen ganske kaotisk ud, men 
måske der alligevel skulle 
være en halv meter at hente. 

Pludselig kommer der lyd 
fra variometeret, og jeg lister 
flapshåndtaget et hak tilbage, 
mens jeg forsøger en blød 
venstrekurve. Jeps, det virker I 

Efter et par omgange eller 
tre har jeg centreret mig frem 
til knap en meter. Efter at være 
kommet op i 500 m tiltager 
stiget langsomt til halvanden 
meter, og jeg ser allerede frem 
til at blive modtaget som en 
helt hjemme på pladsen. I 
1500 meter siger slutglids
computeren, at det er på tide 
at lægge fra land, så jeg smut
ter ind og tager det sidste bil
lede, inden jeg kører hjemad. 

Indtil 15km før mål går alt 
efter planen, men så pludselig 
farer variometeret til bunds, og 
kalkulatorens røde advarsels
lampe lyser;jeg er begyndt at 
tære på sikkerhedshøjden. 

Med klam hånd bliver kur-

sen lagt en smule til højre, 
synket aftager, og jeg reduce
rer hastigheden for at få mak
simal rækkevidde. 2 km før mål 
passere jeg til højre for og lidt 
under toppen af en fabriks
skorsten. Lidt spændende 
måske, men det siges jo at 
man kan nå langt på ground
effekten, så jeg forsøger. 

Og minsandten, det virker. 
Faktisk har jeg så meget fart 
på umiddelbart før flyveplad
sen, at jeg lige nøjagtig kan få 
plads til et let pralende rul i det 
øjeblik jeg passerer ankomst
linien. 

Herligt, tænker jeg, indtil jeg 
halwejs i rullet pludselig ser en 
KA-8 påbegynde en spilstart 
20 meter under mig - kata
strofen er uundgåelig. Efter et 
voldsomt brag og en masse 
eder slukker jeg computeren 
og går i depression ud for at 
tømme køleskabet. .. 

Svæveflyvesimulatorer 

Ideen om svæveflyvesimula
torer kan på ingen måde siges 
at være ny. Den formentlig før
ste simulator for svæveflyvere 
er Skyracefra 1983 lavettil de 
første PC'ere fra IBM. Skyrace 
er tidligere omtalt i FLYV (nr. 
8/1984) og tillod piloten at flyve 
en strækflyvning. Men flyene i 
Skyrace bestod kun af en po-

SB-10 i lav højde nær større lufthavn. 
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lar og havde ingen flyveegen
skaber; man kunne ikke stall'e, 
flyve på ryggen, lande eller 
starte. 

To år senere kom der en si
mulator kaldet Glider Pilot til 
Commodore 64. Her fik man 
et rigtigt 3D-billede af cumu
lusskyerne, og flyet skulle lan
des efter endt flyvning. Men 
stadigvæk var det småt med fly
veegenskaber - max. kræng
ning var 60°. 

11994 kom der en alternativ 
simulator fra Finland med det 
lange navn Competition Trai
ning System for Gliding. Her 
skulle man ikke engang styre 
flyet. På et kort, hvor boblerne 
var indtegnet, skulle man blot 
klikke med musen på den næ
ste boble man ville hen til. Der
næst blev flyvefarten derhen 
samt hvor meget højde man 
ville vinde i boblen tastet ind. 
Spillet kan givetvis lære en no
get om optimale flyveruter, 
men har næsten intet med"the 
real thing" at gøre. 

I mere kendte flysimulato
rer som Flight Simulatorfra Mi
crosoft og Flight Unlimitedfra 
Looking Glass Technologies 
har man også inkluderet et 
svævefly blandt de motorise
rede fly. Specielt i Flight Unlim
ited får man et grafisk flot pro
gram, hvor man kan starte sin 
Grob 103 i flyslæb og flyve 

Forfatteren 

Jan Hald er til hverdag Ph.D. 
studerende ved Århus Uni
versitet. han begyndte at 
svæveflyve som 14-årig i 
Aviator i 1985 og har nu ca. 
1.000 timer i luften, langt de 
fleste i landets hurtigste St. 
Libelle. Han har adskilige 
gange deltaget i Arnborg 
Åben, men endnu ikke i DM, 
da det sædvanligvis ligger 
uheldigt i forhold til hans 
studier. 

rundt i nogle underligt marke
rede termikbobler. Flyveegen
skaberne ligner da lidt, men 
muligheden for en rigtig stræk
flyvning eksisterer ikke. 

Næh, vil man have en simu
lator der virkelig forsøger at si
mulere virkeligheden, så er 
man nødt til at anskaffe sig 
SFS(PC). 

SFS(PC) 

Dette program er lavet som en 
fritidsbeskæftigelse af Detlev 
Schwetzler og Uwe Milde gen
nem de sidste fem år. Pro
grammet er oprindeligt lavet til 
en Commodore Amiga, men 
SFS (PC) er en stærkt forbed
ret udgave til PC'ere. 

Programmørerne er ikke 
selv svæveflyvere, men er an
satte som aerodynamik-inge
niører i en tysk flyvirksomhed, 
(Detlev Schwetzler har dog 
stor erfaring med AG-model
ler). 

De har lavet simulatoren 
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fordi de ikke synes flyveegen
skaberne i andre simulatorer 
er så realistiske, som de burde 
være. 

Simuleringen af svævefly 
er valgt fremfor simulering af 
en F-15, idet alle og enhver 
kan påstå at deres F-15-
simulering er realistisk, for kun 
meget få ved jo hvordan en F-
15 virkelig flyver. Derimod er 
der ganske mange svævefly
vere der kan værdsætte og 
give en saglig vurdering af en 
svæveflyvesimulator. 

Muligheder i SFS(PC) 

SFS simulerer faktisk en typisk 
svæveflyvning i alle detaljer. 
Man vælger selv, om man vil fly
ve en strækflyvning eller blot 
hyggeflyvning. 

Vælger man at give sig i 
kast med en opgave, planlæg
ges denne ud fra sædvanlige 
vendepunkter som vejkryds, 
slotte, flyvepladser etc. Natur
ligvis vælger man også tid på 
dagen, vind, termikforhold og 
turbulens. Der er også et an
stændigt udvalg af fly spæn
dende fra KB over LS1 f, ASW-
27 til den 29m "brede" SB10. 

Starten kan vælges som 
enten spilstart eller flyslæb. 
Efter start går man direkte mod 
første vendepunkt - man kan/ 
skal i SFS ikke først foretage 
en udtærskling. Det betyder at 
tiden på opgaven tæller fra 
start til landing, hvilket jo ikke 
er helt som vi plejer at gøre. 

Uwe Milde har fortalt mig, 
at han faktisk ikke var klar over 
at tiden normalt blev taget fra 
udtærskling til hjemtærskling 
- en detalje som ventes at blive 
inkluderet i næste version af 
programmet. 

Når man er fri af spil eller 
slæbefly er den videre flyvning 
baseret på enten termik eller 
skræntvinde. Termikken mar
keres af pæne cumulus skyer, 
som har en rimelig fornuftig 
tidsudvikling fra meget små 
totter over store skyer til dø
ende tjavser. Men som i virke
ligheden er det ikke altid helt 
simpelt at finde termikken og 
få den fornuftigt centreret. 

De "store" fly er udstyret 
med både vandballast (som 
naturligvis kan smides), flaps, 
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Udsigt fra en ASW-27:S cockpit. Bemærk de fire cumu/usskyer 
på himlen i forskellige udviklingsstadier. 

optrækkeligt understel, luft
bremser og selvfølgelig pind 
og pedaler. Til styring af flyene 
må det helt klart foretrækkes 
at bruge et analogt joystick. 
Styring af sideror kan enten 
foretages automatisk, så det 
følger krængeroret. Men har 
man to joysticks eller et sæt 
pedaler, kan sideroret med 
fordel betjenes separat. Det 
kræver dog nogen tilvænning 
at holde snoren i midten. 

Når man kigger ud af cock
pittet, ser man en 3D-verden 
med skyer på himlen og veje, 
flyvepladser, bygninger etc. på 
jorden. Desuden ser man sit 
instrumentbræt, og som en fix 
detalje ses også styrepind, 
bremsehåndtag og evt. flaps
håndtag. Disse håndtag be
væger sig i overensstemmelse 
med de input computeren får 
fra joystick, pedaler og tasta
tur. Desuden er der en notes
blok, hvor man kan få informa
tioner fra "speed-to-fly" vario
meteret, slutglidscomputeren 
samt afstand til vendepunkter 
og aktuelt glidetal. Og endeligt 
er der et lille kortudsnit til brug 
for navigeringen. 

Udoverdettecod(pitviewkan 
man fra flyet se ud langs hver af 
vingerne. Man kan også se på 
flyet fra et andet fly eller fra flyve
pladsen. Det sidste kan være 
interessant, hvis man har inte
resse i RC-modeller. 

Som yderligere krydderi 
findes der andre fly i luften. Det 
gælder først og fremmest an
dre svævefly, men også bal
loner og en enkelt jetjager kan 
man risikere at møde. 

Sjovest er er det dog at 
komme til at flyve i boble med 
et andet fly - ja grundet deres 
til tider manglende disciplin 
kan det faktisk gå hen og blive 
helt spændende. Og ja, man 
kan godt kollidere med disse 

computerstyrede fly! 

Flyveegenskaberne 

Hvorvidt flyveegenskaberne 
er realistiske er faktisk svært 
at afgøre. Der mangler selvføl
gelig altid følelsen af at flyve, 
og selv med et fornuftigt joy
stick og pedaler føles rorene 
heller ikke helt rigtigt. 

Men skal man give en fair 
vurdering af SFS(PC)'s flyve
egenskaber, skal man ikke 
sammenligne med rigtig flyv
ning, men derimod med de 
andre simulatorer på marke
det. En sådan sammenligning 
falder efter min smag klart ud 
til SFS(PC)'s fordel. 

Selve starten kan som 
nævnt foregå ved spilstart og 
flyslæb. Begge metoder virker 
fornuftige, men flyslæb kræver 
lidt tilvænning. Har man først 
vænnet sig til koordineringen 
er det faktisk en fornøjelse at 
lægge en ASW-27 ind i en so
lid 4 m/s boble, mens variome
teret bipper lystigt. Men også 
giganten SB-1 0 er sjov at flyve, 
og der er faktisk markant for
skel på de forskellige !lys egen
skaber. 

Er man til kunstflyvning , 
kan dette også lade sig gøre. 
Sjovt nok kan en ASW-27 lave 
rygflyvning- men kun i negativ 
flapsstilling. Og skulle man føle 
trang til et spind, er det også 
muligt; endda med lidt forskel
lige udretningsprocedurer for 
de forskellige fly. 

Man skal jo også ned igen, 
og landingen i SFS(PC) er ikke 
vanskelig . Kravet er blot at 
terrænet skal være tilpas fladt 
og synkehastigheden skal væ
re under 2m/s ved touch down. 
Måske en lidt primitiv beskri
velse af en landing, men det 
virker faktisk udmærket. 

Maskinkrav 

Grafikken i SFS(PC) er ikke 
præget af de store detaljer, og 
skærmopløsningen erda også 
kun 320x200 i 256 farver, hvil
ket er en del under de opløs
ninger nyere spil ellers kører 
med. Men den lave opløsning 
er nu mest af æstetisk betyd
ning og forringer ikke under
holdningsværdien. 

Derimod kan manglende 
maskinstyrke nok blive et pro
blem for nogle; SFS(PC) skal 
helst køre på en Pentium-klas
se computer for at få en tilfreds
stillende hurtig skærmopda
tering. Minimums krav er opgi
vet til 486DX 33 MHz, men det 
vil jeg nok ikke anbefale nogen 
at forsøge. 

Ud over at programkoden 
ikke er særlig hurtig, er den 
desværre heller ikke helt fejlfri. 

Specielt en fejl er lidt irrite
ren-de. Man kan trykke på en 
tast og få tiden i SFS(PC) til at 
gå 4 gange hurtigere end tiden 
i den virkelige verden. Herved 
behøver man ikke sidde og 
vente så længe, når man fx gli
der med konstant hastighed 
mod næste boble. 

Desværre er fornøjelsen 
kun af begrænset varighed, for 
denne tidskompression får of
te programmet til at gå ned. 

Desuden kan man få pro
grammet til at gøre sjove ting, 
hvis man sidder og trykker 
uhæmmet på en masse taster 
på en gang. Men hvis blot man 
behandler programmet"pænt'', 
er det såmænd lige så stabilt 
som mange af de produkter, 
folk ellers bruger penge på. 

Vil man vide mere om SFS 
(PC), og har man adgang til in
ternet, så fås yderligere oplys
ning er på "http://members
.aol.com/UMilde/sfs.htm". Her
fra er det også muligt at down
loade en demoversion af 
SFS(PC). 

Programmet kan bestilles 
ved at skrive til: 

Dipl-lng. Uwe Milde 
Software Development 
An der Volksbank 7 
D-28857 Syke, Tyskland 
Tel. (+49) 42 42 / 93 01 73 
Fax (+49) 42 42 / 93 01 74 
E-Mail: umilde@aol.com 
Prisen inkl. en fyldestgø-

rende manual er 89 DM. • 
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Sådan 
gik 1996 
Uddrag af nogle flyvirksomheders årsberetninger 

Danish Aerotech virksomheden Radartronic og 
I FLS koncernens trykte beret- fik dermed bl.a. styrket sit 
ning for 1996 står der om dat- kundegrundlag forswitch mo-
terselskabet Danish Aerotech de power supplies til fly- et pro-
bl.a. : duktområde, som for tiden 

Danish Aerotech opnåede følger den generelle stigning i 
fremgang på en række områ- aktiviteterne inden for flyindu-
der i 1996. Inden for Aviation strien. 
Service har er især været frem- De nye projekter har nød-
gang for renovering af brænd- vendiggjort betydelige investe-
stoftanke og reparation af me- ringer i automatisk testudstyr 
kaniske flykomponenter. Beg- og udstyr til klimatest og vi bra-
ge ydelser er primært rettet tionstest. Nea-Lindberg kan 
imod det civile marked. dermed teste flyudstyr, som 

Værkstederne har gennem- skal leve op til de mest ekstre-
ført en stigende mængde ved- me krav til flyelektronik. 
ligeholdelses- og renoverings- Antallet af medarbejdere 
opgaver på militære køretøjer steg fra 121 til 186 i løbet af 
og derved opnået en solid ba- året, hovedsagelig som følge 
sis for fremtidige opdaterings- af tilgangen fra Radartronic. 
opgaver på kørende materiel. Ordredækningen er ved 

Kalibreringsdivisionen har indgangen til 1997 tilfredsstil-
sideløbende med de militære lende, og tilgang af nye ordrer 
kontrakter fået fodfæste inden forventes, både på igang-
for den civile sektor. værende projekter og nye mi-

En forbedret styring og en litære opgaver. Endvidere for-
god indsats fra alle medarbej- ventes ordretilgang på power 
dere har medført et positivt supplies at stige kraftigt. Der 
driftsresultat for året. er dermed fortsat gode mulig-

De effektiviseringstiltag, heder for en positiv udvikling i 
som har været gennemført i både omsætning og lønsom-
1996, forventes fortsat at bi- hed. 
drage til øget lønsomhed, og 
den forøgede konkurrenceev-

Saab ne forventes at medføre sti-
gende omsætning, især inden Saab Aircraft afleverede i 1996 
for civile kalibreringsopgaver 26 Saab 340 og 11 Saab 2000 
og mekaniske opgaver i værk- mod henholdsvis 15 og 20 i 
stedsdivisionen. 1995. Faktureringen var 2. 702 

mio. SEK mod 3.391 mio. året 

Nea-Lindberg 
før, og antallet af ansatte 1.540 
mod 1.759. 

Elektronik til militære fly og I 1996 fik fabrikken bestil-
missillaunchere udgjorde i ling på 32 Saab 340 og syv 
1996 en væsentlig del af om- Saab 2000. 
sætningen , baseret på tier- Saab Military Aircraft leve-
årige kontrakter på F-16 og rede 17 Gripen til Flygvapnet 
AWACS og leverancer til for- i 1996 mod 9 året før. Fakture-
skellige missiler, hedder det i ringen androg 3.135 mio. SEK. 
årsberetningen for FLS lndu- I 1995 var den 2.54 7 mio. An-
stries om datterselskabet tallet af medarbejdere var næ-
Nea-Lindberg. sten uændret, 3.533 i 1996, 

Nea-Lindberg overtog i året 3.492 i 1995. 
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Københavns Lufthavne A/S 

Københavns Lufthavn Kastrup 
satte igen i 1996 rekord og 
opnåede et passagertal på 
16, 1 mio. Det er en stigning på 
7,3% i forhold til 1995. 

Der har været tale om vækst 
i alle væsentlige passager-
kategorier. Procentuelt vokse-
de chartertrafikken mest med 
10,9% og indenrigsrutetrafik-
ken med 8, 1 %. 

Lufthavnenvarogsåi1996 
en af de betydende transit/ 
transfer lufthavne i Europa 
med en transit/transfer andel 
på 41 % af den totale passa-
germængde. 

Antallet af starter og land in-
ger steg med 11,7% til 270.431 
operationer. De største stignin-
ger lå igen på chartertrafikken 
med 12,9% og på indenrigsru-
tetrafikken med 19,6%. 

Den øgede trafikvækst har 
ikke givet anledning til nævne-
værdige kapacitetsproblemer, 
hedder det i årsberetningen for 
Københavns Lufthavne A/S. 

Lufthavnen har på sjette år 
fastholdt sine trafiktakster. De 
har altså ikke været ændret 
siden januar 1992, og stig-
ningen på 7,6% til 712,3 mio. 
skyldes derfor alene større 
trafik. 

Koncessionsindtægterne 
voksede med 33,6% til 465,4 
mio., en stigning, der skal ses 
på baggrund af, at 1996 var det 
første år, hvor lufthavnsssel-
skabets overtagelse af forret-
ningscentrets drift slog fuldt 
igennem. 

Nettomomsætningen blev 
1.395 mio kr. (1995: 1.291 
mio.). Resultatet før skat blev 
422,2 mio. i forhold til 1995 en 
fremgang på 12,2%. Ultimo 
1996 er egenkapital~n 1.629 
mio. (1995: 1.412 mio.). 

På generalforsamlingen i 
fjor blev det besluttet at tilbyde 
medarbejderne at tegne indtil 
50.000 aktier a 100 kr. til kurs 
1 05. 89% benyttede sig heraf. 
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Udbudet blev overtegnet og 
selskabets aktiekapital er 
dermed 905 mio. kr. 

Folketingets Finansudvalg 
tiltrådte i marts, at Staten ned-
bringer sin ejerandel fra 75% 
til minimum 51 %. Efter gen-
nemførelse af aktieudbud 
samt ovennævnte kapitaludvi-
de Ise besidder Staten nu 51 % 
af aktiekapitalen. 

Bortset fra Staten besidder 
ingen aktionær mere end 5% 
af aktiekapitalen. 

SAS 

Trafikken på samtlige SAS 
ruter steg i 1996 med 5% målt 
i betalte passagerkilometer. 
Stigningen var 3% i EuroClass 
og 6% i turistklassen. Den 
udbudte kapacitet steg samti-
dig med 8%, hvilket medførte, 
at kabinefaktoren faldt til 
63,6% fra 65,1%. 

Den største stigning skete 
på de norske indenrigsruter 
med en stigning i EuroClass 
på 11 % og i turistklasse på 
9%. Også de intraskandinavi-
ske ruter viste en stærk til -
vækst, mens dansk indenrigs-
trafik havde faldende trafikvo-
lumen, der kan henføres til tal-
dende EuroClass trafik, siges 
det i SAS årsberetning. 

I begyndelsen af året op-
hørte samarbejdet med det 
amerikanske Continental Air-
lines, og i april startede det nye 
med United. 1 juni begyndte 
samarbejdet med Thai lnter-
national med bl.a. codeshare 
på ruterne mellem Skandinavi-
en og Bangkok. 

Trafikken på Nordatlanten 
udviklede sig dårligere end 
forventet. 

Den asiatiske trafik har haft 
problemer, der især kan hen-
føres til Osaka-ruterne, som 
blev nedlagt den 1. marts. 

Det indgåede samarbejde 
med Lufthansa har haft en 
meget positiv effekt på både 
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lønsomhed og trafik på Tysk
land, specielt på turistklassen. 
Transfertrafikken via Frankfurt 
og MOnchen har udviklet sig 
meget positivt; antallet af 
transferrejsende er fordoblet i 
1996. 

I Central- og Østeuropa er 
udviklingen positiv på Moskva, 
Polen og Ungarn. Kaliningrad 
har ikke udviklet sig efter 
planen, og Minsk blev nedlagt 
i 1996. 

På de intraskandinaviske 
ruter har en generel forskyd
ning af forretningsrejsende fra 
EuroClass til turistklasse samt 
priskonkurrence bidraget til et 
forringet resultat. 

Dansk indenrigstrafik og tra
fikken på Grønland udviklede 
sig dårligere end planlagt og 
faldt med 5% pga øget konkur
rence og utilfredsstillende 
regularitet og punktlighed. 

Antallet af passagerer blev 
i alt 19.828.000 (18.835.000 i 
1995). EuroClass andelen var 
31,6% (32, 1 % i 1995). Fordelt 
på ruteområder var passager
tallet 

lnterkont. 
Europæiske 
lntraskand. 
Danske 
Norske 
Svenske 

1.055.000 (+5,0%) 
6.371.000 (+7,8%) 
3.721 .000 (+7,5%) 
1.411 .000 (- 4,0%) 
3.379.000 (+ 12,2) 
3.891 .000 (-2,2%) 

Lufttragten voksede i 1996 
med 37% til 620,3 mio tonkilo
meter, men på grund af den 
meget hårde konkurrence blev 
resultatet negativt. 

Postbefordringen gik lidt 
tilbage, 3%, og blev på 48,2 
mio, tonkilometer. 

Personaleomkostningerne 
steg, korrigeret for valutakur
seffekter, med ca. 700 MSEK 
til 9.543 MSEK som følge af 
nyansættelser, nye lønaftaler 
samt lønglidning pga ancien
nitet. Antallet af ansatte ud
gjorde i gennemsnit 21.348, 
en stigning sammenlignet 
med sidste år på 4, 1 %. 

De fire luftfartsselskaber, der driver indenrigsruteflyvning i Danmark, 
udsendte den 5. maj denne pressemeddelelse 

Som følge af kraftigt forhø
jede priser er brændstofom
kostningerne steget med 237 
MSEK til 2.109 MSEK. Stigni
ngen kompenseres dog til en 
vis grad af positive valutaeffek
ter. 

Resultatet ved salg af fly og 
øvrige anlægsaktiver samt 
minoritetsandele udgjorde 98 
MSEK (35 MSEK i 1995). 

Efter afskrivninger på 1. 761 
MSEK og finansielle poster på 
19 MSEK bliver årsresultatet 
før skat 1.744 MSEK mod 
2.592 MSEK det foregående 
år. • 

Nye afgifter på indenrigsflyvning 
rammer beskæftigelse og miljø 
Regeringens planer om en ek
stra såkaldt grøn passagerafgift 
på dansk indenrigsflyvning vil, 
hvis de gennemføres, få en lang 
række negative og alvorlige 
konsekvenser for det danske 
samfund. Det forlig, der - ifølge 
presseforlydender - netop er 
indgået mellem regering og Fol
ketingets venstrefløj, vil påføre 
dansk indenrigsflyvning ekstra 
omkostninger på omkring 200 
millioner kroner. 

Gennemføres afgiften, vil det 
betyde, at de forskellige afgifter 
på lavprisbilletter, der typisk bru
ges af privatrejsende, vil udgøre 
op til 84 procent af rejsens pris. 
For fuldprisbilletter bliver afgifts
belastningen 30 procent. Forsø
ger luftfartsselskaberne at kom
pensere for dette med prisforhø
jelser, vil kunder søge andre ve
je. Dermed sænkes belæg
ningsprocenten i flyene og ener
giforbruget pr. rejsende vil stige 
på kort sigt. 

På længere sigt kan det 
medføre færre afgange, der i 
høj grad vil tvinge forbrugerne 
til transportløsninger, der er 
mere energikrævende en fly. 
Samtidig udhules luftfartssel
skabernes indtægtsgrundlag. 
Det vil betyde færre ressourcer 
til at investere i miljøvenlige fly 
i fremtiden . 
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Det er ellers et område hvor 
både Sun Air, Cimber Air, 
Maersk Air og SAS i de sene
ste år har investeret store be
løb. Hvert af selskaberne har 
enten modtaget eller bestilt 
markedets mest energibespa
rende fly og kan således ikke 
ændre deres adfærd i mere mil
jøvenlig retning som følge af 
nye afgifter. 

Et bortfald af kunder, som vil 
være den klare følge af nye af
gifter, vil også gøre det umuligt 
for alle fire selskaber at fast
holde og udvikle det store an
tal arbejdspladser, som inden
rigsflyvningen direkte eller 
indirekte skaber. 

For de fire selskabers er
hvervskundervil nye afgifter få 
to forskellige følger. Enten bli
ver erhvervskunderne på flye
ne, og den nye afgift vil såle
des bidrage til at forringe dan
sk erhvervslivs konkurrenceev
ne. Alternativt vil erhvervs
kunderne bruge egen bil even
tuelt suppleret med hurtigfær
ge, hvorved miljøet bliver mere 
belastet end hvis man havde 
valgt flytransport. 

Nye forhindringer for udvik
lingen af dansk indenrigsflyv
ning vil desuden hæmme er
hvervsudviklingen i de områ
der, hvor netop nærheden ~il en 

lufthavn kan være det afgøren
de argument, når internationale 
virksomheder skal vælge deres 
kommende placering. 

For Københavns Lufthavn -
der sammen med luftfartssel
skaberne og underleverandører 
er Danmarks største jobgene
rator - vil en nedgang i passa
gertal og forringet international 
konkurrenceevne for danske 
selskaber betyde vanskelighe
der med at klare sig i konkurren
cen med andre europæiske 
transitlufthavne. Taber lufthav
nen en sådan konkurrence, vil 
det have store negative virk
ninger på såvel beskæftigelse 
som transportmuligheder for 
den danske befolkning. 

Det forekommer, at det re
geringen er i færd med, er en 
aktiv støtte til eksport af dan
ske arbejdspladser, idet luft
fartsselskaber hjemmehøren
de i andre lande, hvor regerin
gerne ikke fører en tilsvarende 
erhvervsfjendtlig politik kan 
bruge overskuddet fra deres 
hjemmemarkeder til at trænge 
ind på og overtage en stor del 
af den flyvning, der i dag udfø
res af danske selskaber. 

Sun Air, Cimber Air, Maersk 
Air og SAS kan kun se planer
ne om endnu en afgift på inden
rigsflyvning som endnu et for-

søg på atforbedre DSB's skran
tende konkurrenceevne. Vil 
forbrugerne ikke over Storebælt 
i toget med gode, så må de tvin
ges over , synes holdningen at 
være. Men afgifterne vil utvivl
somt i stedet svinge forbruget 
over i privatbilismen, og så er 
man miljømæssigt lige vidt. 
Men staten har naturligvis fået 
ekstra penge i kassen, der så 
kan anvendes til yderligere 
statsstøtte til DSB. 

Afgiften planlægges ironisk 
nok næsten samtidigt med at 
dansk indenrigsflyvning er ble
vet givet fri med det klare for
mål at få mere konkurrence og 
deraf følgende lavere priser -
også for private rejsende. Med 
de afgifter, der nu er udsigt til, 
stiller regeringen selv forhin
dringer op for en sådan udvik
ling. Det virker som om rege
ringen i stedet ønsker inden
rigsflyvningen nedlagt. At sæl
ge dette ønske som et .grønt" 
indgreb er falsk varebetegnel
se i et omfang, der gør, at For
brugerombudsmanden ville gå 
ind i sagen, hvis det var et pri
vat firma, der førte den slags 
salgsargumenter til torvs. 

Med venlig hilsen 
Sun Air Cimber Air 

Maersk Air SAS 
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Solair 2 
Skal flyve udelukkende ved hjælp af solenergi 

Professor Gunther Richelt de
monstrerede allerede i 1981 
med Solair 1, at det var muligt 
atflyve udelukkende ved hjælp 
af solenergi. Siden har han ar
bejdet videre med udnyttelsen 
af denne energikilde, og på 
AERO'97 udstillingen i Frie
drichshafen viste han sin helt 
nye Solair 2. 

Den var så ny, at den endnu 
ikke havde fløjet, men kom lige 
fra belastningsprøverne, hvor 
den var blevet udsat for 5,4g. 

Flyets struktur er af glas- og 

ku lfiberforstærket honeycomb 
sandwich, i cockpitområdet 
udført som dobbeltsandwich 
og forstærket med aramid. 
Vingerne har dobbelte T-bjæl
ker med højmodul-kulstoffibre, 
halefladerne bjælker med kul
stoffibre. Der er store bremse
klapper på indervingerne, og 
krængerorene kan også an
vendes som flaps. 

Solenergigeneratoren be
står af et stort antal monokry
stallinske siliciumceller an
bragt på oversiden af flyet, 

.-+-. ~.L.._ 
/ I '- /. I -----

hvor de dækker et areal på i 
alt 13,44 kvadratmeter {det 
samlede vingeareal er 17,00 
kvadratmeter). For at hindre at 
udfaldet af en enkelt celle skal 
kunne mærkes, er de forbun
det indbyrdes på kryds og 
tværs. 

Akkumulatorsystemet vejer 
30 kg og benytter batterier af 
typen Sanyo KR4000. Spæn
dingen er 65 volt, og den ud
nyttelige energi 1.352 Wh. 

Solair 2 har to motorer af ty
pen DINO HP 550-100, en 

_J i 'L: i " 
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Foto: Knud Larsen 

Solair 2 

2 x 6 hk DINO HP550-100 

Spændvidde ... ..... 20,00 m 
Længde ................. 6,12 m 
Vingeareal .......... 17,00 m2 

Tornvægt ............... 130 kg 
Fuldvægt ......... ...... 250 kg 

jævnstrømsmotor med perma
nent magnet. Effekten er 4.500 
W(6hk). 

Placeringen er noget usæd
vanlig, idet motorerne er an
bragt på tipperne af V-halen og 
driver skubbende, fældbare 
tobladede Delago propeller. 

Flyet kan samles af en per
son på fem minutter, og efter 
en halv time i lyset er det "tan
ket" op. 

Om Solair 2 er tænkt an
vendt som et selvstartende 
motorsvævefly (eller rejsefly) 
fremgår ikke af typespecifika
tionen, men den indeholder i 
hvert fald ikke oplysninger om 
glidetal og mindste synkehas
tighed, ej heller om hastighed, 
tophøjde og andre præstatio
ner. 

Men det kommer nok, når 
man er lidt længere fremme i 
udviklingsprogrammet. • 
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Pilot Decision Making 
Som piloter har vi alle lært at checke vort fly, vejr mv. inden vi 
tager ud at flyve. Men hvor er det svageste led egentligt? Det 
er ikke bolten i hovedbjælken eller beslagene på rorene, men 
det sidder på sædet bag styrepinden! 

Havaristatistikken viser at i 80-85 % af flyhavarierne har 
piloten truffet en forkert beslutning i en afgørende fase af 
flyvningen. 

I det nye fag Menneskelig Ydeevne og Begrænsning indgår 
emnet Pilot Decision Making. Statens Luftfartsvæsen har til 
hjælp for forståelsen af dette emne udgivet en pjece. Den er 
trykt i 5000 eksemplarer og udsendt til flyveorganisationerne. 
Pjecen henvender sig til piloter i almenflyvningen, men bør også 
læses af alle, der beskæftiger sig i den operationelle del af 
luftfarten. I pjecen gennemgås beslutningsprocessen, dens 
forudsætninger og begrænsninger, i det håb at dette kan være 
medvirkende til at den enkelte pilot opnår en bedre forståelse 
for beslutningsprocessen og hvad der kan forstyrre denne, og 
derved blive bedre til at træffe rettidige og rigtige beslutninger. 

En lille checkliste for piloten selv, med en huskeremse som 
"Kan Døde Mus Virke Triste", her kaldet l'M SAFE som står for 
Illness, Medication, Stress, Alcohol , Fatigue, Eating. Den 
nærmere redegørelse for punkterne står i pjecen. Kan man 
svare nej til disse punkter er man, som det skrives FIT FOR 
FLIGHT. Kan man ikke svare nej, må man beslutte om der skal 

Cessna I 82 pli produAt1rH111i111e11 1 lndept:n 
Prellminary Performance & Specific:ations 
Range 
Cnuse Speed at 75 ~ Po-..cr al .000 Il 
Cnm,e Speed Max1mum S.L 
Service Ceiling 
Rale-of-Chmb S.L. 
TJkeoff Distance (Ground Roll) 
Maximum Ramp Weight 
Fuel Capacity (Usable ) 
Useful Load 
Hor-.epo\\er at '.!,400 RPM 
Engme. Fuel IRJ«Uon Tex1mn L}commg 

flyves den dag eller om man skal være ekstra omhyggelig og 
forsigtig. 

Nogle mennesker læser horoskoper, går til gruppeterapi 
etc. for at finde ud af hvem er jeg? Statens Luftfartsvæsen 
har i pjecen lavet en gør-det-selv test, hvor du kan få et ind
tryk af hvad din personlighed rummer af farlige holdninger, fx 
antiautoritær, impulsiv, usårlig, macho eller resignerende. De 
ti spørgsmål, der vedrører tænkte situationer før eller under 
flyvningen, har fem svarmuligheder til hvert. Lad mig sige det 
med samme: Der er flere at svarmulighederne, hvor man føler 
at man skal svare på "om man helst vil gasses eller skydes", 
men sådan skal tests jo nok være. Når alle spørgsmål er 
besvaret, kan man se hvilken eller hvilke typer man tilhører 
og deres generelle holdninger, samt hvordan man undgår 
disse farlige holdninger. 

Til slut i pjecen findes en Beslut-model, kaldet Decide
modellen, opbygget som l'M SAFE-modellen, men den vil 
være for omfattende at beskrive her. Modellen anvendes 
globalt og er et godt værktøj for mindre øvede piloter. 

Statens Luftfartsvæsen har med pjecen forsøgt at give 
nogle enkle, gode råd krydret med tegninger af John Møller. 

Beslutter du dig for at læse pjecen og følge rådene, har du 
allerede taget en god beslutning. 

.. ·~ -

Lars E. Petersen 

"pecincatiom 
6110 M 

,l)()(lf1 I '.!Il KTS 
I KTS 

l l ,SOOl'T 
7S0FPM 

940FT 
2.457 LBS 

53 l GAL 
IW9LBS 

l60 HP 

Propeller McCauley, 2-Blad<!d ~:~:;P.ll!l!ll!fJ!iS!IØ! ::la11aiiifii ... n11i~&'1 
Ring eller fax straks efter informationskatalog og hør, hvor hurtigt du kan blive ejer af en af disse to perler! 
VI KAN NU TILBYDE FORDELAGTIG FINANSIERING IGENNEM UDENLANDSK SAMARBEJDSPARTNER 
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Telefon +45 7650 0100. Fax +45 7533 8618 
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Navne 

75år 

Reklamechef 
G. V. Binderkrantz 
Gustav-Vilhelm Binderkrantz 
begyndte som modelflyver og 
var derpå med til oprette Fyns 
Svæveflyveklub. Så flyttede 
han af arbejdsmæssige grun
de til Frederikssund, og da der 
ikke fandtes nogen svævefly
veklub i byen, startede han 
FFF (Frederikssund-Frederiks
værk Flyveklub) og blev dens 
første formand. Han var også 
primus motor i arbejdet for at 
skaffe byen en flyveplads. 

Ikke mindst på det organi
satoriske område har Binder
krantz har gjort et stort arbej
de. Han var i 1 0 år medlem af 
Svæveflyverådet og har også 
haft tillidsposter i Dansk Idræts 

Forbund, Samvirkende Idræts
klubber i Frederikssund og Fre
derikssundhallen . 

Binderkrantz, der bliver 75 
år den 24. juni, er stadig aktiv 
svæveflyver og formand for 
FFF Støtteforening. 

For sin store indsats har 
han fået Gotapokalen, dansk 
svæveflyvnings højeste ud
mærkelse, SAS-pokalen for 
klubledere og FA l's Tissandier
diplom, og på FFF's general
forsamling i år fik han overrakt 
Dansk Svæveflyver Unions 
guldemblem. Han er den 12. 
person, der hædres med dette. 

70år 

Redaktør Kjeld 
a. Nilsson 
Kjeld B. Nilsson, der fylder 70 
år den 6. juni, var i en årrække 
luftfartsmedarbejder ved B.T. 
Derefter blev han redaktør af 
Amagerbladet, men er nu knyt
tet til Billedbladet. Bøger er det 
også blevet til, bl.a. ,,Piger på 

;.. . ;' · .. ~~~. ·~ .:. .· ~ ~ ,' f/)t"f ~, \i 
~

Stephan Auer 
First Officers 

Lauda Air, Au,ma 

John Barbas 
Capcam, Right Tramer 

USAtr 

' ' \ 
I 

Barry Roche 
Pilot 

Pecrooum Helicoprers Ine 

THEY ASKED Us To MAKE 
THEM PROFESSIONAL PILOTS 

WEDID. 
FOR OVER 30 YEARS, Sierra Academy of Aeronauttcs has t rained 
thousands of men and women from around the world for 
rewardmg careers in aviation. Ourproven traming curriculum and ex
penenced staff combined with excellent Caltfornia weacher, ideal ter
rain, and complex airspace, prepare our students to succeed m the h1ghly 
competitive professional pilot marketplace. 

We offer college degree options, assistance with J-1/M-l/F-1 visas, hous
ing, transportation and other student services. 
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AsK Us To MAKE You A PRoFEss10NAL PILOT. WE WILL. 

SIERRA ÅCADEMY OF ÅERONAUTJCS 
OAKLAND INTERNATIONAL AIRPORT 

OAKLAND,CALIFORNIA 94614 • USA 

Tel: 510.568.6100 • Fax: 510.568.6116 
Web: www.s1erraacademy.com 

Erna,!: mfo@s1erraacademy.com 
In Scandinavia contact: Jorgen Andersen Tel: +45.4879.4525 

Nellerodvej 22, DK 3200 Helenge Fax: +45.4879.8722 
Aircraft Technician & Dispatcher Trainmg Programs a/so available. 

et højt plan" ( om stewardesse
erhvervet) . 

Han er næstformand for 
Danske Flyvejournalisters Klub 
og var i adskillige år medlem af 
bestyrelsen for Danmarks Fly
vemuseu m. 

Maskinhandler 
Jens Toft 
Der er en mørk plet i Jens Tofts 
fortid: Da han i 1963 lærte at 
flyve hos Esbjerg Aero Serv
ice, fløj han de første 15 timer 
på Cessna 150. 

- Så købte jeg en Auster 
Autocrat og fortsatte skolingen 
på den, og siden har jeg ikke 
fløjet næsehjulsfly, fortæller 
Jens Toft, der bliver 70 år den 
11. juni 

Og de små 3.000 timer, han 
nu har i logbogen, er næsten 
alle på lærredsbeklædte fly. 
Eneste undtagelse er en Cess
na 140, han ejede en kort 
overgang. 

- Men det var en værre 
blikspand, og så havde den 
rat! 

Jens Toft er en af de helt 
store kanoner i veteranflybe
vægelsen og er ubetinget den 
enkeltperson, der har skaffet 
flest flyvende klenodier til 
landet. I 1970'erne og 1980'
erne nærmest støvsugede 
han det sydlige udland for ud
fløjne veteranfly - næsten 150 
er det blevet til gennem årene. 

Dødsfald 

Værkmester 

108 af disse har han selv ejet. 
Nogle kom på egne vinger, 
men 86 blev hentet på lastbil. 

Organisationsarbejde er 
der også blevet tid til. Han var 
med til at starte KZ & Veteran
fly Klubben i 1969 og var næst
formand de følgende 25 år. Ved 
sin afgang udnævntes han ti l 
æresmedlem af klubben. 

Han var også med til at op
rette DanskVeteranflysamling 
i 1975 og sad i bestyrelsen 
indtil i år. 

Jens Toft har egen flyve
plads på Endelave og egen 
luftflåde (Toft Air Force) med 
KZ 111, KZVII, Piper Cub, Hor
net Moth,Tiger Moth og Stam
pe. Men han har også fire søn
ner og en datter, der alle flyver 
- halehjulsfly, selvfølgelig. 

Reception i Stauning luft
havn, Terminalbygningen, 
onsdag den 11. juni kl. 13-16. 

Flyvelæge 
Jørgen Fritze 

Speciallæge i øre-næse-hals 
Jørgen Fritze, der fylder 70 år 
den 12. juni, er kendt af mange 
piloter, for fra 1958 til 1966 var 
han knyttet til Militærhospita
lets flyvemedicinske Institut og 
fra 1973 til 1988 til Rigshospi
talets flyvemedicinske klinik. 
Han er selv pilot og blev i 1990 
autoriseret som flyvelæge af 
Statens Luftfartsvæsen. 

Rasmus Døssing Jensen 
Den 27. marts døde Rasmus Døssing Jensen efter kort 
tids sygdom. Han blev 69 år. 

I en lang årrække var han tekniker i Flyvevåbnet, sidst 
som værkmester på Hovedværksted Karup, men flyvning 
var også hans store fritidsinteresse. 

Han begyndte at svæveflyve i 1947 og var i næsten 
50 år en væsentlig del af Viborg Svæveflyveklub. Han 
blev instruktør allerede i 1949, og i mange år var han en 
uhyre flittig slæbepilot - man sagde i klubben, at han 
siden 1976 havde fast bopæl i Super Cub OY-ALJ. 

På klubbens generalforsamling i år udnævntes han 
til æresmedlem. 
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75.000 kr. for en virkelig god ide 
At det lønner sig at få gode ideer og føre dem ud i livet er 
Michael Priess og Bo lgel glimrende eksempler på. Den 8. 
april fik de to tidligere overkonstabler nemlig overrakt en check 
på ikke mindre end 75.000 kr. af forsvarschefen, general Chris
tian Hvidt. 

Den store pengepræmie får de to tidligere teknikere ved 
Kontrol- ogVarslingsgruppen, fordi de har udviklet et program, 
der har forbedret modtageevnen betydeligt i en af Kontrol- og 
Varslingsgruppens vitale radarer, skriver Forsvarets 
Oplysnings- og Velfærdstjenestes nyhedsbrev. 

- Programmet omfatter en ombygning af radarens modta
gersystem, så den bliver meget bedre til at modtage bevæ
gelige mål i områder, hvor radaren hidtil er blevet voldsomt 
forstyrret af clutter, det vil sige af reflektioner fra jordoverfla
den og genstande, som forstyrrer billedet på radaren. Det er 
nu blevet muligt at sortere uønskede ting fra, så vi bedre kan 

fokusere på ting, der bevæger sig i luftrummet, siger major 
Anders Møller fra Kontrol- og Varslingsgruppen, som via 
radarer på Bornholm, ved Skovhuse, Skrydstrup, i Skagen 
og ved Multebjerg overvåger det danske luftrum. 

Tidligere blev radarens oplysninger bearbejdet via ældre 
elektroniske kredsløb, men Michael Priess og Bo lgel udvik
lede software, som kan udføre de matematiske beregninger, 
der kan rense radarbilledet for diverse reflektioner fra 
jordoverfladen og andre permanente genstande i landskabet. 

Programmet er nu installeret i radaren ved Kontrol- ogVars
lingsgruppens Eskadrille 500 på Radarhoved Multebjerg, og 
man er i gang med at installere det i lignende radartyper i 
Nato-landene Grækenland og Tyrkiet. 

De to tidligere overkonstabler, der begge gjorde tjeneste 
ved Eskadrille 500, har nu forladt forsvaret, og de er i dag 
ansat i det private erhvervsliv inden for edb-branchen. 

Hos SUN-AIR har vi sat kunden i focus 
-vi ved hvad der skal til .... 
SUN-AIRs nye konkurrencedygtige 
vedligeholdelseskoncept er svaret ..... . 
.JAA 145 Aut. værksted SLV 002 - garanti for professionelt arbejde 

Professionel modtagelse og vejledning 
Prnf,.•innal n,celpt and guidan<e 

Højt specialiseret stab af mekanikere 
Prnf"sinnal and highly skilled starr of technicians 

Kontrolafdeling med styr på modifikationer etc. 
Own QC department with Up-to-Date Manual/SB/LDA library 

Altid et stort udvalg af originale reservedele 
Always a large inventnry of originally n,pair part., 

Eget El & Avionics værksted 
In house Electrical- and Avionic• shop 

Eget motorværksted for Garrett 331- og P&W turbinemotorer 
fn ,house apprn,•ed enginc.sbop for Garn,tt 331- and P&W turbineengin°' 

Garanti på både dele og arbejde 
Waranty on hoth parts and labor 

Skriftligt slut check på alle fly 
Writing Final Check nn all aircrafts 

Vælger du SUN-AIR ofScandinavia A/S som samarbejdspartner inden for flyvedligehold, 
vælger du samtidig en professionel og højt uddannede stab af flymekanikere som kan deres 
håndværk til bunds. 

Vi er eksperter 
på følgende flytyper: 

...,.. Over 5700 kg. 

BAe J etstream 3 I I 41 

Fairchild SA 227 

Cessna Citation 550 / 551 

..a. Under 5700 kg. 

Cessna Citation 500 

Cessna alle typer 

Piper alle typer 

Partenavia P68 

Embraer EMB 11 OP 

Mitsubishi MU28 

MooneyM20 

Beech 33, 35 

Beech 90, 95, I 00 

Fairchild SA 226 

SUN-AIR of Scandinavia A/S har konkurrencedygtige priser på såvel arbejdsløn som 
reservedele. Med ca. 22.000 partnumre på vore lagerhylder sikrer vi vore kunder mindst 
mulig tid på jorden. 

fl Ring SUN-A/R Billund: +45 76 50 01 30 

- SERVICE 
-,:- AUTIIORIZED 

r ~ STATION 

~ Alrllne service ttl GA pris 

~ 
Århus: +45 86 36 30 55 Cessna 

TPE331 
MAJOR 
SERVICE CENTER 

6llledSlgnal 
AaROIIPACR 

Prøv SUN-AIR of Scandinavia A/S næste gang du skal have lavet service - du vil ikke fortryde. 
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Model
siderne 

Consolidated-flyvemaskin 
fabrikken fik i oktober 1933 
sammen med Douglas bestil
ling fra den amerikanske flåde 
på at konstruere en flyvebåd, 
der skulle anvendes til patrul
jeflyvning langs den ameri
kanske øst- og vestkyst. Det 
blev Consolidated's model 28, 
der gik af med sejren, så 
Douglas tabte altså i denne 
omgang søslaget. 

Consolidateds fly var et mo
noplan med de store vinger an
bragt på et smalt tårn oven på 
kroppen. Det gav umiddelbart 
flyet en renere aerodynamisk 
udformning i modsætning til 
de mange barduner og stivere, 
der havde domineret fabrik
kens tidligere biplanflyvebåds
modeller. Som noget specielt 
kunne flyet trække støttepon
toneme op, så de dannede 
vinge-tipperne og afslutningen 
på flyets brede vinger. 
· Model 28's flyveegenska

ber var så lovende, at US Na
vy besluttede sig til at anmo
de Consolidated om at udvide 
flyets repertoire, så man også 
kunne anvende flyet som langt
rækkende patrulje-bomber . 
Medvirkende årsag hertil var 
utvivlsomt, at XPBY-1 under de 
indledende test-flyvninger 
gennemførte en overbevisen
de non-stop flyvning fra Nor
folk i Virginia til San Diego i Ca
lifornien - en distance på 5.600 
kilometer uden mellemlanding 
og ekstra brændstofpåfyld
ning. Turen tog over et døgn, 
men der var flere til at tage sig 
af funktionerne i cockpittet og 
god plads indenbords, så det 

En sejlivet hav-kat 
Garvede piloter verden over - også adskillige danske - bliver rustne I mælet og får 
vand i øjnene, når talen falder på den amerikanske flyvemaskine Consolidated Catalina. 
For mange er dette fly nemlig inkarnationen af en flyvebåd i ordets bedste dobbelt
betydning. Fra den første rigtige Cat -XPBY-1-hævede sig fra bølgetoppene ud for 
San Diego I Californien og gik i luften den 19.maj 1936, og til produktionen stoppede 
ved afslutningen af Anden Verdenskrig, er der i alt bygget 3.290 Catalina'er i de for
ske/llge versioner. Heri er ikke medregnet flere hundrede eksemplarer af flyet, som 
russerne licens-fremstillede under krigen med den lokale betegnelse GST. Catalina 
er naturligvis også et populært skala- model objekt. I den forbindelse er der godt nyt 
til modelbyggerne. For til de enkelte samlesæt i skala 1 :72, som i flere år heldigvis har 
været tilgængelige, er der netop udsendt et par herlige byggesæt til Catalina i skala 
1 :48 - en virkelig stor og flot sag - samt et enkelt sæt I den mere manerlige størrelse 
-nemlig i skala 1 :144 - hvis man mere er til de sm6 modeller. Her er lidt om den legen
dariske, amerikanske, flyvende søkr/ger! 

afskrækkede ikke på nogen 
måde flådeautoriteterne. 

US Navy var så tilfreds med 
Consolidated -maskinen, at 
man hurtigt bestilte en serie 
på 60 fly. Det første serie-fly 
blev leveret i oktober 1936 og 
kom derpå i eskadrilletjeneste 
som patruljebomber. 

En række forsøg på at be
nytte den store flyvebåd som 
dyk-bomber(!) faldt dog ikke 
så heldigt ud. US Navy afprø
vede flyet på Aleuterne, og 
nogle af de implicerede flåde
piloter husker endnu med gru, 
at det krævede samtlige be
sætnings med I em mers for
enede kræfter ude i cockpittet 
at trække styregrejerne tilba
ge for at få Cat'en til at vende 
næsen opad igen efter styrt
dykket. Så det blev en meget 
kort karriere som »Stuka«-kon
kurrent. 

Flyet kunne medføre bom
ber og torpedoer ophængt 
under vingerne, og det var ud
styret med maskingeværer, så 
man kunne forsvare sig mod 
nærgående fjender undervejs 
under patruljeflyvningerne . 

Det var navnlig fra de store, 
karakteristiske glas-kupler -
»blisters«- på bagkroppen, at 
skytterne kunne spy patroner 
ud efter fjenden og foretage 
observationer efter u-både og 
lignende, som jo var flyets pri
mær-opgave. 

Consolidated PBY-5-versio
nen blev udviklet til en amfibie
version udstyret med optræk
keligt næsehjulsunderstel. 

Royal Air Force modtog et 
antal PBY-5 flyvebåde ,og 
englænderne kaldte flyet for 
Catalina, mens amerikanerne 
foretrak at kalde vandflyet for 
»PeeBeeWhy«, der var den 
tunetiske udgave af typebe
tegnelsen, eller slet og ret Cat. 

Under verdenskrigen blev 
et stort antal Catalina'er lev
erettil de allieredes luftstyrker, 
blandt andet til Canada, som 
kaldte deres fly for »Canso« 

Der blev som sagt bygget 
3290 Catalina'er, og efter 
krigen var adskillige af flyene 
i brug over hele verden, blandt 
andet i Argentina, Brasilien, 
Mexico, Israel og Frankrig. For 
ikke at glemme Danmark! 

Danske Catalina'er 

Søværnets Flyvevæsen opret
tede den 10.februar 194 7 en 
Catalina-gruppe. Personellet 
blev uddannet i USA ,og de tre 
første danske Catalina'er -
PBY..5A- ankom til Luftmarine
station København - bag det 
nuværende Christiania - den 
8. juni 1947. 

De næste tre fulgte nogle 
måneder senere. I 1951 arri
verede endnu to PBY-5A, lev
eret som våbenhjælp. De kom 
til Danmark iført deres marine
blå US-Navy bemaling, som 
de fik lov til at beholde i nogle 
måneder, indtil de behørigt 
blev iført deres danske uni
form, som var lysegrå på 
krop, hale og undervinger 
samt »Grønlands-sne-afstik
kende-rød« på hele oversi
den af vingerne. Catalinaerne 
blev i dansk tjeneste desuden 
senere udstyret med såkaldt 
day-glo, fluorescerende oran
ge på næsen, på vingespid
serne og i et bredt bånd om 
bagkroppen. 

I april 1957 anskaffede Fly
vevåbnet otte eksemplarer af 
PBY-6A versionen af Catalina, 
som kan kendes på det ekstra 
høje sideror, og flyet var i tje
neste indtil de danske Catali
na'er afsluttede deres flotte 
karriere med en - også for un
dertegende - uforglemmelig 
afskedsflyvning Danmark 
rundt med tre Catalina'er i 

Consol1dated PBY-5A L-853 i 
Flyvevåbnets farver. 
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formation. Anført af L-861 med 
general Zigler og kaptajn Palle 
Krag i cockpittet. Netop dette 
fly er heldigvis ved utrættelig 
energi fra en lang række flyhi
storisk engagerede danske 
enthusiaster blevet bevaret for 
eftertiden, så alle nu kan glæde 
sig over den udødelige »hav
kat«, som gjorde så udmærket 
lufttjeneste både i Syd-Dan
mark og især på Grønland. 

Modellerne: 

Det er Reven, som har ud
sendt den rene flyvebåds-ud
gave af Catalina'en - altså 
PBY-5 - i Skala 1 :48. Sættet har 
over hundrede enkeltdele, som 
alle passer perfekt sammen. 
Amfibieversionen - Altså PBY.. 
5A'eren - er udsendt af Mono
gram/ Pro-Modeller. Den ad-

Two .30 Callber 
M• chlne Guns 

2,100 Round1 .30 
Callber AmmunHlon 

.r 
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Royal Air Force modtog en stort antal PBY-5 . De kaldte flyet »Catalina«. Her er flyet i engelsk 
bemaling. 

skiller sig kun fra 5'eren ved at 
have optrækkeligt understel, 
og sættet er af lige så fin kva
litet som Revell-modellen. 

Men hvis man vil bygge en 
dansk Catalina, så skal man 
altså vælge Monogram- sam
lesættet. Det bliver dog i dette 
tilfælde lidt af et problem at få 

dansk decals til flyet. Man må 
- i hvert fald til de store kokar
der på vingerne - selv male 
dem, eller klippe dem ud fra 
et rødt og hvidt »hel-farve« 
decal-sæt, hvor det kan skaf
fes - eventuelt i Letraset. 

Catalina i skala 1 :144 er 
udsendt fra Minicraft i USA og 

Catalina var 
»rimelig godt« 
bevæbnet og 
beskyttet pa 
sine patruje
flyvninger 
under verdens
krigen. Her er 
en amerikansk 
tekstet teg
ning, som viser 
placeringen af 
kanonerne og 
pansringen pa 
PBY'eren. 

den er også kommet til landet 
- i hvert fald har jeg kunnet købe 
den hos Stoppel i København. 
Trods sin lidenhed er der 46 en
keltdele, som alle er fint udfor
mede. Og så kan man stadig 
væ-re heldig at finde Airfix-mo
dellen af Catalina i 1 :72, og den 
er jo stadig fin! • 

Data for Consolldated 
PBY-5A: 

Motorer: 2 stk. Pratt & 
Whitney R-1830-92 Twin 
Wasp på 1200 hk. 
Spændvidde: 31,70 meter 
Længde: ........ 19,46 meter 
Højde: .............. 5,46 meter 
Tornvægt: ........... 7.967 kg 
Fuldvægt: ........ 15.422 kg 
Max.hast. ........... 315 km/t 
March.hast. ........ 209 km/t 
Flyvestrækning:. 4.056 km 
Tophøjde: ....... 4816 meter 

Consolidated PBY-5 var den rene flyvebads-udgave. Her er en amerikansk »cat« pa rampen i en base pa Aleuterne, hvor man 
afprøvede flyet som dykbomber! 



Oscar 
Yankee 

Kommentarer 
ATR42 OY-CIR, som Cimber 
har lejet for et år, fløj første gang 
den 8 august 1988. Første 
operatør var det irske Ryanair 
som EI-BXR. Flyet tilhører nu 
det franske leasingselskab 
Shannon Aeronautque GIE og 
har som F-GHPX bl.a. fløjet for 
Brittany Air. 

Robinson R22 OY-HLK er 
fra 1980, ex D-HHOL. 

Leges King Air 350 OY-LEL 
er bygget i år og var under prø
veflyvningerne indregistreret 
N11196. 

Caravan OY-PBF, der er fra 
1996, er indlejet fra England, 
ex G-MART. 

Tobago OY-PLL, årgang 
1985, kommer fra Norge, ex 
LN-KLL. 

Discus OY-SXG er fra 1993, 
ex D-7302, OY-XUB fra 1991 , 
ex D-2172. 

Bonanza OY-TFD, der fly
ver for SAS Flight Academy, er 
fra 1996, ex N1113J. 

Cheyenne III OY-YES er 
bygget i 1981 og hentet i USA 
(N809AA). 

Tilgang 

OY- Type Fabr. nr. Rag.dato Ejer 

CIR ATR42-300 107 12.4. Cinber Air, Sønderborg 
CIX Rolladen-S. LS8-a 8124 25.3. J. Ternholt, Ikast + 
HLK Robinson R22 0086 16.4. Kim Petersen, Næstved + 
LEL Beech B300 FL-161 17.4. Lego System. Billund 
PBF Cessna 208B 208B0584 15.4. H5 Airservice, Stauning 
PLL Socata TB-1 0 547 5.5. Per Clausen, Rønne 
SXG SH Discus b 487 9.4. SG 70, Herning 
TFD Beech A36 E-3013 17.4. Aviation Assistance, Roskilde 
XSR Rolladen-S. LS8-a 8120 21.4. Jakob Evald, Århus + 
XUB SH Discus es 046CS 8.4. Silkeborg Flyveklub 
XXD PW-5 17.06.022 18.4. Billund Flyveklub 
VES Piper PA-42 42-8001043 30.4. Jysk leasing, Silkeborg 

Slettet 

OY- Type Dato Ejer Årsag 

ARV MU-2B-35 29.4. Bent Dall, Roskilde Solgt til Spanien 
BTP PA-31-350 22.4. Ålborg Air Taxi Solgt til England 
CPU Cessna 340A 9.5. Deco Desks, Vamdrup Solgt til USA 
HDK Bell 206B 24.3. Greenlandair Charter Solgt til USA 
svv Mooney M-20R 4.4. Sun-Air, Billund Solgt til Tyskland 
TFZ Beech 23 29.4. John Sørensen, Skanderborg Brændt 1.1.97, Randers 

Ejerskifte 

OY- Type Rag.dato Nuværende ejer Tidligere ejer 

AKM Piper PA-16 6.5. Dansk Veteranflysamling David Hansen, Herning 
BFI Cessa F 172M 5.5. Flymøller, Haderslev Nordsjællands Faldskærmsklub 
BJL Cessna F 172N 24.4. Lotte Brinckmeyer, Allerød Wonsbek Holding, Herlev 
BLM PA-28-151 11.4. Aviation Assistance, Roskilde Henrik Ellegård, Snekkersten 
CFB Bellanca 8KCAB 18.4. Aviation Assistance, Roskilde Ejnar Dissing, Gislinge 
CVL Beech B 300 23.4. Beechcraft Scandinavia, Lego System, Billund 

Roskilde 
DJZ Beech V-35 28.2. Ivan Svendsen, Slagelse Erik Thestrup, Slagelse 
EFA Piper PA-18 9.5. Torben Schou, Valby Henry Schou. Esbjerg 
HBF Bell 206B 30.4. Air Alpha Greenland Greenlandair Charter 

T-17's fremtid 
Af N.M. Schaiffel-Nielsen 

Der er gået rygter om, at T-17 
skulle udskiftes med et nyt fly. 
Sådan bliver det ikke. 

Flyvertaktisk Kommando 
har i slutningen af januar til
trådt de planer Flyvemateri
elkommandoen har arbejdet 
med om opdatering af det ef
terhånden aldrende skole-, 
trænings- og forbindelsesfly. 
Det første fly af typen, hale
nummerT-401, blev modtaget 
i Danmark den 4. september 
1975. 

For at leve op til tidens krav 
bliver der indbygget GPS i T-
17, AOF, VOR og ILS skiftes 
ud med nyere modeller, og fly-
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ets el-forsyning skal også sta
biliseres. 

- Det gøres ved at installere 
yderligere et batteri i flyet, siger 
seniorsergent Erik Niepper. 

Vi ville også vide, om de 
mere end 20 år gamle flystel 
også skal renoveres. Til det 
svarer Niepper: 

- Vore T-17 har fløjet et me
get forskelligt antal timer. Ca. 
halvdelen har fløjet mellem 3 
og 4.000 timer, en fjerdedel 
mellem 6 og 7.000 timer, me
dens resten ligger mellem 4 og 
6.000 timer. Alligevel er fly
stellet på alle 28 fly i god stand. 
Strobe Light (flyets positions-

lys) skal forbedres, men ud 
over det er der ikke behov for 
at foretage renoveringer. 

Niepper fortæller videre, at 
det Weapons Control Panel 
(våbenkontrolpanel), der blev 
indbygget i flyet i ?O'erne, vil 
blive fjernet. Man tror ikke læn
gere på T-17 som angrebsfly. 
Også Fatigue Meter'etvil blive 
demonteret. Det måler de G
påvirkninger, flyet bliver udsat 
for under flyvning. 

- Engang troede man, at 
resultaterne fra dette instru
ment kunne bruges til at regu
lere eftersynstiderne på T--17. 
Sådan gik det ikke. Vi fik aldrig 

det udstyr, der skulle til for at 
bearbejde resultaterne. 

Niepper slutter med at sige, 
at Danish Aerotech har ved
ligeholdt flyene udmærket. 

Det er også Danish Aero
tech, der skal foretage modi
fikationerne på T-17. Arbejdet 
startede i april og prøveflyv
ningsmodellen skal stå klar 
inden efteråret. 

I øvrigt udløber kontrakten 
med Danish Aerotech til den 
tid. Herefter skal opgaven ud i 
EU-licitation, så hvem der i 
fremtiden skal vedligeholde de 
danske T-17 fly vil afhænge af, 
hvem der vinder denne. 
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Forårspriser i KDA's Service butik 
;armins stærke program afhåndholdte GPS'er 
agerføres selvfølgelig i KDA's Service butik i Roskilde Lufthavn 

ring eller fax for yderligere oplysninger 
zvis der er andet du mangler til din flyvning! 

,,foving map og Jeppesen database. 

/ejer kun 260 g. 

GPSMAP195 
A pilots guide 
to quality viewing 

Pris kr. 7 .400,-

n1d. 4 stk: AA batterier. Vandtæt, afta
~elig antenne. Leveres med holder og 
nonteringssæt til rat eller styrepind, 
;tfØm-/datakabel, taske, samt forlæn
~erledning med sugekop til antennen. 

Før kr. 4.495,

N u 3.995,-

Garmin GPS 89 
~nkel at betjene (en håndsbetjent) 
• Moving map track plotting 
• Jeppesen database inkl. lufthavne, 
flyvepladser (med elevation) 
samt bl.a. VOR's med frekvenser. 

• Bruger 4 stk. AA batterier (inkl. i prisen) 
• 250 brugerdefinerede waypoints 
• 20 ruter med op til 30 waypoints i hver 
• Aftagelig antenne 

Udover batterier medfølger der bæretaske, 
antennekabel med sugekop til montering i 
vinduet samt manual. 

Pris kr. 2.895,-

Spar 
700 kr. 

KDA Service, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde, Tlf. 46 19 08 11, Fax 46 19 13 16 
Alle priserne i denne annonce er ekslusiv moms og forsendelse. 



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 
Åbentman.-tor .. 09.00-16.00, 
fre. 09.00-14.00 
Første lørdag I måneden 10.00-15.00 
Telefon 4614 15 00 
Telefax 461913 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, 651 O Gram 
Telefon 74 82 20 15 

Dansk Faldskærms Union 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 
Telefon 43 26 26 26, lok 2775 

Dansk Kunstflyver Union 
Jason Green 
Poppel Alle 31 
3500 Værløse 
Telefon 4077 74 89 

Dansk Motorflyver Union 
DagmarTheilgaard 
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 9714 91 08 
Resultatservice: Tlf. : 97 14 93 25 

Dansk UL-Flyver Union 
Hasse Pedersen 
Bålhøj33 
9700 Brønderslev 
Telefon: 98 81 12 28, 
Fax 98 81 13 92 

Fritflyvnings-Unionen 
Jens B. Kristensen 
Skalborgvej 4, Rørth 
83000dder 

Linestyrlngs-Unionen 
Henrik Bentzen 
Hedegaardsvej 29, 1 tv, 2300 Kbh. S 
Telefon 31 55 40 71 

RC Sport Danmark 
Steen Høj Rasmussen 
TJØl'nehusene 20 
2600 Glostrup 

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

2-8/6 
8-13/6 
11/6 
16/6 
22/6-13/7 
21 -28/6 
14-24/7 
19-27/7 
27/7 
2817-2/8 
10-23/8 
2-12/8 
9-17/8 
19/8 
28/8 
23-24/8 
1-21/9 
6-13/9 
19/9 
23/9 
18-19/10 

SM, Tølløse Flyveklub 
Kunstflyvningskursus, Ar-nborg 
S-teoriprøve S2/97 
Instruktørkursus C-hold 
VM 1997 incl. træning, St. Auban 
Hjælpeinstruktørkursus Hl-1 (9701 ), Arnborg 
Arnborg Åben og juniorkonkurrence, Arnborg 
Rieti World Class Competition 
For-EM, Leszno, Polen 
Talentkursus, Arnborg 
Junior EM 1997, Musbach Tyskland 
12. Coppa Internationale, Rieti, Italien 
Førsteinstruktørkursus Fl-2 (9712), Arnborg 
Rejsehold 
HB nr. 3 (97/98) 
Nationalholdstræning, Arnborg 
World Air Games incl. træning, Tyrkiet 
Hjælpeinstruktørkursus Hl-2 (9702), Arnborg 
Nordisk svæveflyvemøde, Råyskålå, Finland 
Rejsehold, Nordjysk Svæveflyveklub 
Nationalholdstræning, Arnborg 

Motorflyvning 

31/5-1/6 DM i præcisionsflyvning, Kruså Padborg 
5/6 Åbent Hus i Ølgod Flyveklub fra kl. 14 
12-15/6 KZ Rally, Stauning, Show 14/6 kl.1330 
15/6 Åbent hus, FSN Aalborg 
28/6 NM i præcisionsflyvning, Norge 
28/6-217 Malta - lnt. Air Rally (info hos Dagmar) 
12-20/7 DMU-tur til Sverige og Finland 
27/7 alt 9/8 Badedag iVendsyssel. 
2/8 Air BP Rally, Herning 
17/8 Flyvningens dag, Roskilde 
23-24/8 Flyv-in, Fyns Flyveklub, Odense Lufthavn 
13-21/9 World Air Games (VM i rallyflyvning), Tyrkiet 

Ballonflyvning 

13-21/9 
15-25/11 

World Air Games, Tyrkiet 
VM, Saga, Japan 

Drageflyvning 

Maj/juni 
22-28/6 
5-2/7 
9-1817 
14-18/7 
14-2817 
19-26/7 
3-9/8 
15-17/8 
23/8-3/9 
6-7/9 
1/11 

Sjællandsmesterskaber- Skjoldnæsholm, XC 85 
DM - paragliding, Fasterholt 
Venø-lejr (skolingslejr) -Venø 
Nordisk Mesterskab / HG - Sverige 
Optrækslejr - Fasterholt 
Verdensmesterskab / PG - Castejon de Sos, Spanien 
Veteran Games - Fasterholt, MDK 
2. afd. DM - drageflyvning - Fasterholt 
Evt. 2. afd. DM - paragliding 
For-EM / HG - Slovakiet 
Chefinstruktørseminar - Fasterholt 
Repræsentanskabsmøde - Sjælland 

~ 
Foreningen Danske Flyvere 
Protektor: Hans Kor,gallge Højhed Pnnsen 

Formand: General Chr. HvKlt 
Generalsekretær: Luftkaptajn Erik Thrane 

Sakratariat: Gl. Kongevej 3, 1610 København V 

Danske Flyvere 
Danske Flyvere har til stadig
hed problemer med medlem
mernes adresseændringer. Vi 
får dem ikke. Her gentages 
den korrekte procedure i til
fælde af flytning: På meddel
elsen til postvæsnet anføres, 
at man modtager FLYV som 
postomdelt blad. På posthu
set tager man et portofrit kort, 
som sendes til Danske Flyve
res sekretariat med oplysning 
om den nye adresse og evt. 
nyt telefonnummer. Dermed 
sikres leverancen af FLYV og 
foreningen får mulighed for at 
sende indbydelsen til det 
næste arrangement det rigti
ge sted uden først at engage
re sig i et større detektivarbej
de. 

Skovturen finder sted den 
15. juni 1997. Indbydelse er 
udsendt. 

Alle indlæg til 
organ isationssiderne 
skal sendes til 
KDA-huset 
Lufthavnsvej 28 
4000 Roskilde 

helst på diskette i Word, 
WordPerfect eller lign. 
Udskrift vedlægges. 
Deadline den 3. hverdag 
i måneden. 
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Organisationsnyt 

World Air Games i Tyrkiet 
Klasse F3B, 
fjernstyrede modelsvævefly 
Pilot Jesper Jensen, 25 år, 
arbejder som maskinarbejder, 
har fløjet modelfly i 15 år, p.t. 
Danmarksmester i F3B. Pla
cering som nr. 16 ved VM i 
1995. Yderst til venstre på 
billedet. 

Pilot Jan Hansen, 24 år, arbej
der som værktøjsmager, har 
fløjet modelfly i 1 O år. Placering 
som nr. 10 ved VM i 1995. Nr. 
2 fra venstre på billedet. 

Pilot John Rasmus
sen, 29 år, arbejder 
som optometrist, har 
fløjet modelfly i 15 år. 
Tidligere danmarks
mester i F3B. Place
ring som nr. 7 ved EM 
i 1989. Nr. 3 fra ven
stre på billedet. 

Hjælper Søren H. Pe
dersen, 23 år, arbej
der som tømrer, har 
fløjet i 8 år. Er ikke 
med på billedet. 

Det Danske Landshold i F3C, modelhelikopter 
En kort præsentation 
med deltagernes egne 
ord. 

Landsholdsplloter I F3C 

Kaptajn K.H.Nielsen 

Helikopterinstruktørpilot i Hæren 
Har været modelflyver siden 
drengeårene, de sidste 35 
med fjernstyrede modeller. 
Bedste resultater: 
1 x nr. 5 ved NM i F3A 
3 x nr. 1 ved NM i skræntflyv
ning med svævefly. 
10 x nr. 1 ved DM i F3C, og 
uafbrudt på landsholdet 
1 x nr. 9 ved EM F3C 

Søren Østergård, Vognmand 
Har været modelflyver i 20 år. 
15 år med AG-Helikoptere. 
Har deltaget i flere EM og VM 
i F3C. 

Lars S. 
Jensen 

Jeg fløj modelflyvning første 
gang, da jeg var 14 år. Interes
sen samlede sig hurtigt om
kring kunstflyvning, hvor jeg 
med skiftende held deltog i 
nationale konkurrencer både i 
A og B klassen. 

Senere kom interessen for 
pylonrace, en sjov og spæn
dende konkurrenceform, hvor 
det desværre kneb med at 
samle nok interesserede. For 
8 år siden begyndte jeg at flyve 
med helikopter og i år er jeg for 
første gang med på landshol
det. 

Jeg er idag 40 år, og jeg har 
i de sidste 16 år været ansat i 
en mindre emballagevirksom
hed, som hovedsagelig be
skæftiger sig med specialop
gaver inden for træemballage. 

Holdleder 

Oversergent Frederik H. Beck 

Skytteinstruktør på FENNEC 
panserværnshelikopter 

~ DEN DANSKE BANK 

ltÆVHEDE 
AIR BP Auto a/s, Aabybro 
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25 år med modelflyvning. 
De seneste 1 ½ år med model
helikopter. 

Bedste resultat er en 3. 
Plads ved DM i F3C, Populær
klassen. 

Holdlederassistent/Presse 

Benthe Nielsen 

Fotograf. 
20 år med modelflyvning 
Bedste resultat: 
1 x nr. 1 ved DM i F3C, Popu
lærklassen 
3 x nr. 1 ved Grænse Cup 
F3C, Sverige- Norge- Dan
mark. 

Express Rejser@ 
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Organisationsnyt 

Ny web-adresse: 
www.dsvu.dk 

Nyt fra svæveflyveklubberne 

Silkeborg Flyveklubs vinterar
bejde forløb i år meget fint. 
Første flyvedag var den 8. 
marts og standerhejsning den 
15. marts. Klubben har kørt en 
annoncekampagne for at til
trække nye medlemmer. Sam
men med en ny informations
brochure, i hvilken vi tilbyder 
soloflyvning for i alt kr. 2.900, 
har det bevirket en betydelig 
tilgang af medlemmer. Vi har 
nu tre elevhold å seks perso
ner samt en pæn venteliste. 
Flyparken er under ændring. 
PW-5 blev anskaffet i foråret 
1996. En nyere brugt Discus 
er købt i Tyskland, og en ASK-
21 er bestilt til levering inden 
sæsonstart 1998. Klubbens 
K-8 og ASW-15 er solgt, men 
K-6 CR, K-7 og St. Cirrus er 
stadig ti l salg for et godt bud. 

Vejle Svæveflyveklub er 
kommet flot igang og vil, så
fremt aktivitetsniveauet holdes, 
ende på 10.000 starter i år! 

Søndag d. 23/4 satte Karl 
Erik Lund ny danmarksrekord 
med en målflyvning på 625 km. 
Den udgik fra Hammer og 
endte hos vores tyske ven
skabsklub i Pirna ved Dresden. 

Klubben har i år været på 
Hammer Flyveplads i 25 år. 
Det fejres i weekenden 7-8 
juni. Lørdag afholder vi fly-in, 
hvor alle inviteres til at deltage. 
I skrivende stund mangler vi 
endnu sponsorer, men forven
ter at kunne stille præmier på 
højkant til vinderne. I tilfælde 
af dårligt vejr søges konkur
rencen afholdt søndag. Om 
aftenen tænder vi grillen for al
le, som har lyst at deltage. 
Nærmere information sendes 
ud til alle klubberne. 

Søndag d. 8 juni afholdes 
reception i klubhuset for ind
budte gæster med deltagelse 
af gamle medlemmer, samt 
reprænsentanter for kommu-
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ne, amt og interesseorganisa
tioner. 

Efter det første år med nyt 
kontingentsystem (fastpris & 
minutpris) kom klubben ud af 
'96 med et overskud, der var 
næsten dobbelt så stort som i 
de foregående år. 

Vi har i '96 været heldige at 
få en masse aktive elever. Vi 
har plads til flere og gør derfor 
igen i år en indsats for at forø
ge medlemstallet. 

Nordsjællands Flyveklubs 
fornemmelser for forår starte
de allerede søndag den 16 
marts 1997 på klubbens 54. 
generalforsamling. Af besty
relsens 5 medlemmer var tre 
på valg og de blev alle gen
valgt med akklamation og 
endvidere blev Egon Trust 
valgt som det nye sjette med
lem i den udvidede bestyrelse. 

Efter vindposehejsningen 
blev sæsonens første start af
viklet, men kort forinden hav
de klubbens Pawnee foreta
get en vellykket prøveflyvning 
med den nye motor. 

,,Rejseholdet" var på be
søg i klubben den 19 marts 
1997 og dette FLYSIK-møde 
gav stof til eftertannke for de 
50 fremmødte medlemmer. 

Traditionen tro er der af
holdt forårslejr i Arnborg - i år 
fra 21 april - 2 maj 1997 med 
deltagelse af 14 medlemmer. 

Årets sommerlejr gennem
føres i perioden 28 juni - 11. 
juli 1997 i Sverige - nærmere 
betegnet i Feringe som ligger 
bare 150 km på den anden si
de af sundet. Med næsten 40 
tilmeldte medlemmer plus fa
milie er det over en fjerdedel 
af klubbens aktive medlem
mer, der drager "hinsidan" for 
at afprøve de svenske cumu
lusser. Hovedparten af klub
bens flyflåde samt mange af 
de privatejede fly medbrin
ges. 

• Jysk-Fynske Mesterskab 
Under noget nær optimale vejrforhold afsluttedes mesterskaber
ne i disciplinen præcision på Odense Lufthavn med følgende 
resultater 

Hold: 
1. Nordjydsk Faldskærms Klub 38 cm afvigelse 

188 cm afvig. 
193 cm afvig. 

2. Varde Faldskærms Klub 
3. Nordjydsk Faldskærms Klub 2. hold 

A-rækken 
1. Rene Hansen Nordjydsk Faldskærms Klub 
2. Lars-Bo Willumsen Nordjydsk Faldskærms Klub 
3. Mikael Petersen Nordjydsk Faldskærms Klub 

B-rækken 
1. Jan Mouritzen 
2. Johnny Jacobsen 
3. Laila Fyhn 

Junior-rækken 
1. Camilla Dalgaard 
2. Kim Ammonsen 
3. Johnny Jacobsen 

Varde Faldskærms Klub 
Randers Faldskærms Klub 
Varde Faldskærms Klub 

Nordjydsk Faldskærms Klub 
Nordjydsk Faldskærms Klub 
Randers Faldskærms Klub 

7 cm afvig. 
10 cm afvig. 
15 cm afvig. 

293 cm afvig. 
358 cm afvig. 
384 cm afvig. 

38 cm afvig. 
63 cm afvig. 
358 cm afvig. 

~U-
Formand. Dagmar Theilgaard 

tlf. arb. 
74 84 82 80 
75 518755 
97145373 
86441133 
53 67 73 05 
53 615250 
98421599 

Dansk Motorflyver Union 
Adresse. 
Toltlundgårdve1 12, 
Mikkelborg, 6630 Rodding 
Fax 75 51 83 42 

Næstformand: Mogens Thaagaard 
Kasserer: Vagn Jensen 
Sekretær: Ove Dyvad Jørgensen 
Bestyrelsesmedl.: Richard Matzen 

Louis Rovs Hansen 
B1arne Hammer 

DMU's bestyrelse har den 19. april konstitueret sig som følger: 

Formand: 

Næstformand: 

Dagmar Theilgaard 

Mogens Thaagaard 

Kasserer: Vagn Jensen 

Sekretær: Ove Dyvad Jørgensen 

Uddannelsesudvalg: Ricard Matzen, Bjarne E. Hammer og 
Louis Rovs Hansen. 

PR-udvalg: DagmarTheilgaard og Bjarne E. Hammer. 

Miljøudvalg: Ricard Matzen og Peter Andersen. 

Luftrumsudvalg: L. Rovs Hansen. 

Konkurrenceudvalg: Vagn Jensen og Mogens Thaagaard. 

Internationale 
relationer: 

Turflyvning: 

FLYV's redaktions-

Vagn Jensen og Mogens Thaagaard. 

Ove Dyvad Jørgensen og L. Rovs Hansen. 

udvalg: Ricard Matzen. 

SLV's kontaktudvalg 
for GA-fly: Ricard Matzen. 

FA/ sportslicens: Vagn Jensen. 

FA/ crew cards: Ove Dyvad Jørgensen. 

FLYV • JUN. 97 



International Ladies Cup 
Eindhoven Airport • Holland 
Den 15 - 17 august afholdes 
2. International Ladies Cup. 

Formålet er at få flere kvin
der til at deltage i internationale 
aktiviteter og konkurrencer. 

Kvindelige piloter såvel som 
kvindelige pilotelever med de
res instruktør m/k kan deltage. 

Man ankommer fredag 
eftermiddag og flyver hjem 
igen søndag efter brunch. Lør-

dag er der navigationsflyvning 
med fotos og bedømmelse af 
landinger. 

Pris: fl. 295 for hele arran
gementet incl. 2 nætter på No
votel, mad, festmiddag, bus
transport m.m. samt 25 I AV
GAS pr. deltager. Tilmelding 
senest d.31 .maj. 

Interesseret? da kontakt 
Dagmar snarest (tlf.nr. se 
ovenfor). 

Nye ansigter i DMU's bestyrelse 
Født i 1926, uddannet som ci
vilingeniør 1953. Konstrukti
onschef hos MAN B&W, Alpha 
Diesel, Frederikshavn. Erhver
vede på grund af megen rejse
aktivitet A-certifikat i 197 4 hos 
Aalborg Airtaxi. 

Efter ca. 300 timer i logbo
gen udvidedes certifikatet med 
instrumentbevis i 1977 hos 
North Flying, Aalborg, skolet i 
egen Piper Cherokee Archer 11 
OY..BTF. 

Har i årenes løb logget 2500 
timer, hvoraf de 900 er I-timer 

mange af dem på rejser i Euro
pa. 

Har også i årenes løb delta
get i ca. 15 rally-/navigations 
ture i Danmark. 

Formand for Frederikshavn 
Sæby Flyveklub 1975 - 1995, i 
dag kaldet Sæby Flyveklub. 
Deltager stadig meget i klub
bens aktiviteter. Indvalgt i 
DMU's bestyrelse 1997, hvor 
jeg sidder i luftrumsudvalget, 
uddannelsesudvalget og turud
valget. 

Louis Rovs Hansen 
(kaldet Rovs) 

Ove Dyvad Jørgensen, der er 
45 år, begyndte at flyve i 1984 
på Rally 100, men da udlandet 
begyndte at trække mere og 
mere blev den udskiftet med en 
part i en Piper R\-32 Cherokee 
Six, som han stadig flyver. Flyve
interessen går mest på tur
flyvning; det sociale omkring rej
selivet kombineret med udsigten 
fra 1500 fod er det der trækker. 

Organisalionsnyt 

Ove har været i bestyrelsen 
for Midtsjællands Motorflyver
klub fra '89 til '96 og er pt. se
kretær i bestyrelsen for Dan
marks Radios Flyveklub. Ove 
er uddannet radiomekaniker og 
ansat i DR-TV i Gladsaxe, hvor 
arbejdet er teknisk vedligehol
delse af lydudstyr. 

Ove Dyvad Jørgensen 

SPACE 
AIR 
SEA 

Scandinavian Avionics AIS 
Denmark • Sweden • Norway 
Malaysia • Czech Republic 

Po/and '15A GROUP 
LAND Er DU forberedt? 

VHF COM/NAV FM IMMUNITV • 8.33 KHz VHF COM 
BRNAV/PRNAV - OMEGA NAV ophør - o. s. v. 

Hvis du vil vide mere om de kommende krav, eller har andre ønsker vedrørende køb, 
installation, vedligeholdelse af al form for Flyelektronik, står vi til rådighed med vores 

mangeårige erfaring. Kontakt os: 

Headquarter Denmarlc 
BIiiund Alrport 
Te/. +45 75 33 84 22 
Fax +45 75 33 24 07 
Tlx. 60107 Scanic DK 

Copenhagen Alrport Div. 
Te/. +45 32 45 88 28 
Fax +45 32 45 95 95 

Sweden Division 
Sturup Alrport 
Te/. +46 40 50 02 25 
Fax +46 40 50 01 24 

Bromma Alrport 
Te/. +46 89 89 710 
Fax +46 89 83 107 

Norway Division 
Oslo Alrport 
Te/. +47 67 58 69 78 
Fax +47 67 58 30 98 

Czech Republic Div. 
Kbely Alrport Prague 
Te/. +42 28 50 70 43 
Fax +42 28 50 77 41 

Malaysia Division 
Kuala Lumpur 
Te/. +60 37 46 29 98 
Fax +60 37 46 29 02 

Poland Division 
Lublln 
Te//Fax +48 81 74 37 357 
74 36 612, 74 36 157 
Warszawa Contact Lublin Div. 



LYNKURSUS 
Teori til I-bevis på kun 4 mdr. 

samt B eller D teori. 

Ring for nænnere infonnation 
Jørgen Grønborg (CGI) 48 28 05 14/20 26 05 14 

Center Air Ground School 46 19 19 19 

-$:NTER ~~ Gro und School 1/ s 
Hangarvej A 4, Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde, Tlf. 46 19 19 19 

Udendørs 
hangarplads 

(Jordspyd til nedbinding) 

Billund Lufthavn 
Henv. 7533 8911 

Sælges OV-XPE 
ASW-20CL incl. alu-hænger 

og instrumenter m.m. 
Tlf. P.S. Rasmussen (RAS) 

42183168 
Tlf. M. Fahlgren 42183855 

Søges 
Lukkettransportvogn 

til svævefly 
Tlf. 7472 3157 I 

48171424 

Flyanparter til salg 
Piper Turbo Aztec C 0Y-BKI. 
Nyt King IFR udstyr, KNS 89 GPS, 
læderinteriør, org. maling, fin teknisk 
stand. I hangar med varme på E KRK. 
HTOW, 1999 kg. 
Delta Fly - 46190707 

RD EQUIPMENT 
Skovvej 40 . 4622 Havdrup 

Telefax 4618 68 46 

46186909 

Instruktør søges 
til generhvervelse af A
certifikat fra A-Z samt evt. 
1FR og Twin senere. Eget fly 
haves. Sydvestjylland. 
Henv. Billet mrk. A-certifikat 
til FLYV's annonceafdeling 
v/ Jakob Tomvig 
Solfang 12, 7160 Tørring 

·rcraft 

Pensioneret kaptajn 
søges til freelance 
forretnings-flyvning på 
Cessna Citation stationeret 
i Billund. 

Vi har fast 2. pilot, som 
klarer alt det administrative. 

Henvendelse til: 
Steen Kramer, AA Jensen 
Aviatian K/5 
Langmarksvej 1, 8700 Horsens 
Tlf. 7562 5655 
Fax 7562 1303 

Pi per Cherokee, 1972 
PA28-140E, VFR-nat.1T:6570t. 
Motor: 320 t. Prop.: 35 t. Garrnin 
100, 760 k. Narco-com. Pæn ude 
og inde. Pris kr. 200.000,- evt. 
anparter på EKHG. 

H.F.AERO Service 
Tlf. aft.: 9722 2688, 
dag: 4020 1587 

The »Bible« af the Civil 
Aviation 

JP Airline-Fleets 
International 97/98 
31. udgave af denne 
enestående publikation: 
748 sider format 28x21 cm. 
72 nye farvefotos i postkost
størrelse. 
5720 flyselskabers flypark 
48.766 fly med oplysninger 
om hvert enkelt, flere retistre. 
Pris kr. 480,-. Fås nu også 
som CD-Rom kr. 480, • 

NYBODER BOGHANDEL 
St. Kongensgade 114 
1284 København K 
Tlf. 33 32 33 20 
TelefaJC 33 32 33 62 

eecll Spareparts 
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es A/S 
er autoriseret . Aircraft Service Center 
og reservedeljij '.

1 

for Skandinavien og Ukraine. 
Vi tilbyder vor;;i§~,i~pce til alle ejere/operatører af Beech-fly, 
både når det ~erti4l<lligeholdelse og reservedele. 

"'<~ .... ~~.w:« .. -~ --~:-;-. ::x"u' 

____________ lli..._ ___ ...__ 

Business Services .JAA authorization no. SLV Ol 4 

Sindal Airport - Df"8IP~~ I -Tel. +45 98 93 62 22 - Fax +45 98 93 64 93 

1340 Airport Road 
Durango, Colorado 81301 USA 

970/247-5535 or fax 970/247-5537 

FAAAPPROVED 
FLIGHT SCHOOL 

PROFESSIONAL PILOT 
PROGRAM 

$14.217 
Commercial, Instrument, 

Single Engine Rating 
F.A.A. Part 141 

Approved Since 1979 
Mountain Flying Routinely 

Taught CoPilot Training 
Available on Freight Runs 
Small Classes, lndividual 

Instruction 

Optional Coruses Available 
Multi-Engine Rating 

Fligth lnstrucion Courses 
Aerobatic Training 

J-VISAAND M-1 VISA 

In Denmark, Contact Mr. Anton Lei 
45-7458 3333 or fax 45-7458 2020 

Rally 180 
Et velholdt fly årgong 1976. TT 
1827hr. Udstyr: KNSBO, Com-Nov, 
X-ponder, AOF, AP Navigator, 
Tnmple GPS. LOB gældende til 
aug. 1998. Sælges for kr. 185.000,-. 

Henv. Jørgen Høgh, tlf. 4774 9444 

ALEXANDER SCHLEICHER 
SEGELFLUGZEUGBAU 

Svævefly med top-præstationer, 
harmoniske flyveegenskaber og 

Indbygget sikkerhed 

TIibehør - reservedele • 
Instrumenter fra Gebr. Winter 

Få tilsendt Schlelchers nye folder 
med den samlede fly-oversigt 

Erik Holten 
Geefsvej 21 B • 2840 Holte 

TifJfax 42 42 01 05 

Piper PA 28 140 
1972, TT 3100, motor 150 hk. 
1100 T SMOH og kun 300T siden 
tolal adskillelse. RadioNOR/AOF/ 
Transponder/lntercom/Winglevel
ler. Flyet er yderst velholdt. 
Kr. 175.000. 
Børge Hasbond 
Tlf. dag 9852 4500 aften 9855 5111 
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PROFESSIONEL PILOT? 

Kontakt piloternes fagforening, hvis du ønsker: 

- optagelse i A-kasse 

- at være med i det gode selskab. 

Er du under uddannelse, husk da indmeldelse i A-kasse 
indenfor 14 dage efter du er færdig. 

Flyvebranchens Personale Union + 
Upsalagade 20, 4 th., 2100 Kbh. 0, tlf. 31 38 46 65 

I Fly-sikkerhedsseler 
LOD 97-059-379 som trådte i kraft I 
den 22. maj 1997? 

Ring og lad os finde en 
løsning der tilgodeser 

I både dine egne ønsker, I 
og kravene i LDD'en. 

UTE FLITE er JAR-145 

1;;;;;,;,:·:::~~;~~~~t#.~~~~ 
Flyv billigt 
TWINIFR 

Fra kr. 1.225,- pr. time A/ B 

Henv. 4466 2728/ 4096 2828 

~rrf .s117 ·: 
lnstr~~~r~ 

=>rofessionel pilotuddannelse 
10s landets ældste flyveskole. 
)en bedste vej til et job i luftfart. 
=ling og få uforbindende mere 
3t vide om vore uddannelses
Jrogrammer til fornuftige priser. 

~ J/fl@~U 
Air- & Tralnlng Center Wat 

Karup Lufthavn . Tlf. 97 10 12 66 

Piper PA 140 sælges 
150 hk, årg. 1966, TT 3030, motor 
1030, LOB til aug. 98, 2 COM 720 
og 760. 1 VOR, 2 højdemålere, 
transponder mode C, audiopanel 
med marker samt AP navigator. 
Henv. tlf. 3099 7511 
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Sælges 
Flymotor Lycomming 0-320 D28 
160 hk. Gangtid 1950, ca. 50 timer 
siden rep. med ny knast + løfter, 
oliepumpe, stempelringe. 500 
timers eftersyn lige udført på 
magneter. Kr. 35.000.-
Henv. 9793 1823 / 4056 4823 

1/6 anpart i TB 20 
stationeret på Grønholt 
sælges. 
Henv. 3810 0200/ 
4286 5024/4054 0441 

KZ7 sælges 
Nyrenoveret overalt, 

TT 5600, motor 800. 
Ivan Svendsen 

Tlf. 2013 8835 

Pan sælges 
I Cessna 172 
Stationeret på EKRK, GPS, 
IFR. Tacha kr. 500,-. 
Henv. Niels Kjær 
Tlf. 4059 3059 

.::t. ... 
ns 
E 
C 
ns 
-c 
C. 

a2 
Lige til at gå til 

Industri & Sø 
Borupvang 4 
2750 Ballerup 
44 68 3311 

., ,I. 
'8. 75 KO 10 IK 

B+l-teori 
Vi starter undervisning den 19. august på 

Roskilde Lufthavn, Lufthavnsvej 34. 
Eksamen den 9. juni 1998. Undervisning 

.......... - -...--: • • ._._.,. ,.-:-,1,......... • • • L·· •. . . -" •• 

finder. -sted tirsdag og torsda1ffra kl !' 19.00-22.00." 

Flyvetelefonistbevis 
Nyt FLT-kursus starter den 16. juni 1997. 

Undervisningen foregår 
mandag og onsdag kl. 19.00-22.00. 

Eksamen vil blive afholdt 6. august 1997. 

Ring for tilmelding/yderligere oplysninger. 

Skolen for civil 'R 
Pilot Uddannelse 

C 
Kooc CAT 

-Teoriafdelingen 

Roskilde Lufthavn • 4000 Roskilde. Tlf.: 46 19 16 30 Fax: 46 19 11 15 
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2750 BALLERUP 

000 

Lær at flyve 
HER ER 
FLVVESKOLERNE 

De anvendte bogstaver betyder uddannelse til: 
A::privatflyver-certifikat. B:trafikflyvercertifikat af III klasse. D:trafikflyver
certifikat af I klasse. l:instrumentbevis. IFR=instrumentflyvning. 
VFR:sigtflyvning. PFT =periodisk flyvetræning. TWIN=tomotors. 
INT =internationalt. NAT.:nationalt. nat-VFR=lilladelse til at flyve i mørke. 
FLT =flyvetelefonistbevis.AB-INmO:frabegyndelsen og frem til trafikflyver
ærtifikat på twin. INSTRUKTØR:flyveinstruktøruddannelse. OMSKO-
LING:typeomskoling 

HOVEDSTADSOMRÅDET 
AIR GATE APS 
Lufthavnsvej 44, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, TIi. 46 19 14 22 
Bornholms Luhhavn, Rønne 

Tåsinge Ffyvepfads 

Alle certifikater, banneislæb. 
Speciale: us konverteringer, teori9 og 10. 
Teori: NNVHF / IVHF / FLT. Individuel A-teori. 

ALLERØD FL YVESKOLE 
Altemd Flyveplads, 3450 Allerød 
Tif.48177915, Fax48140148 
lntemet:www.clpp.dk/ekal 

A, I, Omskoling, PFT-A, I. Teon A, lnt./Nat. VHF, FLT, Morse. 

CENTER AIR ApS 
Hangarver A4, Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
TIi. 46 19 08 07, fax 4619 08 37 
Odense Luhhavn 

A,B,I.Twin, Instruktør. Kunstflyvning, halehJul, omskoling, PFT
A,8,1, Twin. NalJfnl.-VHF, FLT, morse, Teori: A, BIi og D. 
(konsesslonshaver BIi og D: Center Air Ground School) 

COPENHAGEN AfRTAXI A/S 
Københavns Luhhavn Roskilde 
Luhhavnswj 20, 4000 Roskilde 
llf.46191114,fax46191115 

A, 8, I, Twin AB•INITIO, Instruktør, nat-VFR, Omskoling, PFT·A, B, 
I, Twin.Teort: A, B+I, D, NATANT.VHF, FLT-bevis. 

Lolland Falster Airport, 4970 Rødby 
TIi. 53 90 62 37, fax 53 90 66 72 
A, omskoling, PFT-A. Teori: A. 

HELIKOPTER-SERVICE A/S 
Luhhavnsvej 32, 4000 Roskilde, IH. 46 19 15 11 

A, B, AB-lnitio, instruktør, Nat-VFR, omskoling 
je!hellkopler, PFT • A,B 

HEUFUGHT EAST 
Luhhavnsvej 50 Roskilde u,hhavn 
4000 Roskilde, IH. 46 19 00 11 

A og B skoling på helikopter, nal-VFR saml PFT på helikopter, 
omskoling til jelhelikopler 111cl. jet fundamentalt, simuleret I-træning 
som integreret del af I-program på helikopter. 

IKAROS FLY ApS 
HangarveJ A 12, Roskilde Luhhavn 
4000 Roskilde, IH.46191010, fax46 19 05 15 
Teori: A, 8/ I + D gennem Skolen for Civil Pilotudd. (CPU) 
Skole/PFT: A, B, I, D, lwin, turboprop, instruktør, nal-VFR, 
omskoling, simulator, bannerslæb. Speciale: US-konverteringei, 
Kommunikation: NalJlnl. VHF og morse. FLT geMem Skolen for 
Civil Pilotudd. 

JETAIR FLIGHT ACADEMY 
Lufthavnsvef 50, 4000 Roskilde 
TIi. 461915 55, fax 461916 50 
Praktik: A, B, I, D, Twin, Instruktør, Turboprop saml PFT 
Teori: A, An, 8/1, D 
Kommunikation: Nat. VHF, lnt. VHF, FLT, Morse 

RINGSTED FL YVESKOLE 
R.,gsted AyvelJlads 
HaslevveJ 58,4100 Ringsted 
TIi. 40 461510 

A·si<ollng, omskoling, kunstflyvning, A-PFT, halehjul-og 
spinkursus 

SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tif.461916 30,fax46191315 
Teort:M , BIi, D. (koncessionshaver BIi og D:CAl) 
Desuden kurser I High Level Melsorology, Jet Engine 
Fundameru!s, Konverteringskurser i forb.m. udenlandske 
certifikater, Flyvelelelomstbevis kurser, BL 9 og 10 leon. Human 
faclors and limilations, PFT-kurser saml alle fonner for 
fagkurser. Undervisning primært klasseundervisning. Enkelt hold 
og specialkurser oprettes eher behov. 

LUFTFARTSSKOLEN (SLU) 
Lufthavnsvej 60, Roskilde Luhhavn 
4000 Roskilde 
TIi. 32 82 80 80, fax 32 82 80 95 
Ellehammers Alle, 2. sal 
7190 Billund, IH. 75 33 23 88 
Teori: 8/1, D, FLT, flyveklarerer, flyveinstruktør- og konverterings
kurser. Andre luftfartsuddannelser tilbydes efter aftale ATS-, 
AFIS- og radarkurser m.v. 
Tenniner og betingelser som angive! i skolens undervisnings
program. 

FYN 
BELAIR 
Odense Lufthavn 34, 52700dense N, tlf. 64 891612 
Mobll 40 25 78 12 
Skoleflyvning til A, B og I saml omskoling og PFT. 
Teori lil Asamt NAT/INT-VHF og FLT. 

CENTER AIR 
Odense Lufthavn. Lufthavnsvei 136, 5270 Odense N, 
111. 65 95 44 44 
A-skoling, A, PFT, 1-molors omskoling 

JYLLAND 
ATBApS 
Kærvej 98, 6400 Sønderborg 
111. 74 42 08 78, fax 74 4215 78 

A, B, I, Twin, omskoling, PFT, Turboprop, 
US konverteringer. Aktiv jobtrænlng for nyuddannede 8-piloter. 

BILLUND AIR CENTER A/S 
Box 6, Luhhavnsvej 43, 7190 Billund, 111. 75 33 89 07, 
Fax 75 35 39 66 

A, B, I, Twm, AB lnilio, Instruktør 
PFT, omskolinger, Teon A, Nal/lnl-VHF 
US konverteringer 
Omskoling til bannerslæblflyslæb 
Basic Aeroballe, Speclale: Uddannelse til sefly 

KARLOGAIA 
Sønderborg Lufthavn 
6400 Sønderborg 
TIi. 74 42 22 85, fax 74 42 90 85 

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

A, B, I, Twin, Instruktør, Teori A, PFT og 
typeuddannelser, lnt./Nal., VHF, FLT, Morse, Konverteringer 

AIS HELIFLIGHT DENMARK 
Lufthavnsvaj 35, Billund Luhhavn 
7190 Billund, IH. 75 33 8911 
A og B skoling på helikopter, Nal•VFR samt PFT på helilopter, 
omskoling til Jelhelikopler incl. jet luridamenlah, simuleret 
I-træning som integreret del af I-program på helikopter 

NORTH FLYING A/S 
Aalborg afd.: Aalborg Lufthavn, 
9400 Nr. Sundby, TIi. 9817 3811 
Århus afd.: Århus Lufthavn, 
8560 Kolind. 111. 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 III A, 001Skollng alle enmotorede. 
Teori: A, NalJlnl. VHF 

TRAINING CENTER WEST 
Karup Luhhavn, 7470 Karup, TIi. 97 10 12 66 
$laumng Lufthavn, 6900 Skjern, Ill. 97 36 92 06 
Skive Lufthavn 
Viborg Flyveplads 
Herning Flyveplads 
Århus Lufthavn 
Vamdrup Flyveplads 

A, B, I, PFT III alle cert. Twin, instruktør, Teori: A, B+I, D. 
lnl./Nal. - VHF, FLT bevis + teknisk og praktisk 
undefvisning på flere turbo og Jet typer. 
(konssessionshaver 8/1 og D: FTS) 
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Stephan Auer 
F1rst Officers 

l.auda Arr, Awma 

!',_. 

John Barbas 
Captam, Flight Tramer 

USArr 

Barry Roche 
Pilot 

Pen-oUum Hellcopters Ine 

THEY ASKED Us To MAKE 
THEM PROFESSIONAL PILOTS 

WEDID. 
FoR OVER 30 YEARS, Sierra Academy of Aeronautics has trained 
thousands of men and women from around the world for 
rewarding careers in aviation. Ourproven training curriculum and ex
perienced staff combined with excellent California weather, ideal ter
rain, and complex airspace, prepare our students to succeed in the highly 
competitive professional pilot marketplace. 

We offer college degree options, assistance withJ-1/M-l/F-1 visas, hous
ing, transportation and other student services. 

AsK Us To MAKE You A PRoFEss10NAL PILOT. WE WILL. 

SIERRA ACADEMY OF ÅERONAUTICS 
OAKLAND INTERNATIONAL AIRPORT 
OAKLAND, CALIFORNIA 94614 • USA 

Tel: 510.568.6100 • Fax: 510.568.6116 
Web: www.s1erraacademy.com 

Ema,I: mfo@s1erraacademy.com 
In Scandinavia contact: Jørgen Andersen Tel.: +45.4879.4525 

Nellerødvej 22, DK 3200 Helsinge Fax.: +45.4879.8722 

Aircroft Technician & Dispatcher Troining Programs also available. 

Flyforsikring 

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

Velkommen hos 
Danmarks stærke 
forsikringspartner. 

@dan 
Luftfartsafdelingen 

Gammel Kongevej 60 
1790 København V. 

Tlf.: 31 21 21 21 

GARMIN'S SUCCES FORTSÆTTER MED 

GPSMAP 195 
som allerede er blevet et hit i Danmark 

hvorfor vi også fortsætter med vor 
INTRODUKTIONSPRIS! 

HUSK 

VI leverer stadig 
GARMIN's fulde GPS 

program GPS89, GPS90 og 
GPS 95XL 

samt VHF Håndradio 
(ICOM, Bendix/King) 

Head-sets (David Clark, 
Peltor m.fl.) fra lager. 

Som sædvanligt - købes også GARMIN'S produkter hos 
fagfolk, der sørger for alle tilladelser og naturligvis 
yder teknisk support - også efter du har handlet! 

Check altid pris med Avia før du handler ! 

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

Tlf. 32 45 08 00 • Fax 32 45 73 75 

~ ... 
FLYUDLEJNING 
AYF M-1 IFR/GPS PR. TACHO 510,-
BSV C172 IFR PR. TACHO 645,-
PEW C172 IFR/GPS PR. TACHO 645,-
RPJ C172 IFR PR. TACHO 645,-
BIU C172 IFR PR. TACHO 645,-
BRT PA28-181 IFR PR. TACHO 810,-
CJI PA28-181 IFR PR. TACHO 810,-
BLU PA28-181 IFR PR. TACHO 810,-
BCL PA28R IFR/GPS PR. TACHO 835,-
BEi C177RG IFR/GPS PR. TACHO 865,-
CRC C177RG IFR/GPS PR. TACHO 865,-
ASJ BE95 IFR/TWIN PR. AIRB. 1.650,-
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 -1040,- incl. 25% moms pr. bloktime 
Prisen er under forudsætning af kontant afregning efter flyvning, eller for
udbetaling. 

Kontorets åbningstider: Perioden april-sept. 
Perioden okt.-marts 

08.00-19.00 
08.00-17.00 

IKAROS FLY· ROSKILDE LUFTHAVN· 461910 10 
Fax: 4619 0515. E-mail lkaros@lnet.uni-c.DK 
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6 DM i svæveflyvning 1997 

10 Den nye zeppeliner (Aero 97) 

12 Bryggerigruppen og dens King Air 200 

14 Airbus A3XX Mega Jet og SCT 

18 DM I Ballonflyvning 

19 Nye symboler på ICAO-kortet 

20 Air Fete '97 

22 Mere om Aero '97 

25 KDA Airfield Manual 

26 SLV Jobrotation 

29 UL-ulykken på Fyn 

Forsiden: 
Kristian S. Hansen, 
Danmarksmester 
I svæveflyvning (15 m klassen) 
Foto: Lars Nordam Ullits 

Herover: 
Polsk besøg i Karup. 
Mil Mi-14 PS, se side 4. 
Foto: Palle J. Christensen 
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Kort 
sagt 

AOPA hædrer 
AOPP.:s hæderspris for Good 
Airmanship, der blev uddelt 
første gang i fjor, blev i år i for
bindelse med AOPP.:s årsmø
de den 29. maj tildelt Folmer 
Andersen. 

Han fik den for den utrolig 
korrekte måde, han optrådte 
på, da han den 8. september 
i fjor fik alvorlige problemer 
med sin Piper PA-32-300R 
OY-ENG - propellen faldt af 
og frontruden blev dækket af 
olie. Han måtte nødlande i 
tusmørke på en mark ved 
Kongshøj Strand på Østfyn, 
men selv om flyet total havare
rede, kom ingen af de seks 
ombordværende noget til. 

Jetair lukket 

Renault 
flyvemotor 
Renault og Aerospatiale vil i 
fællesskab udvikle en serie 
motorer til almenfly i størrel
ser mellem 150 og 300 hk. Til 
det formål har de dannet 
Societe de Motorisations 
Aeronautique, hvori de begge 
deltager med samme andel. 

Motorerne bliver firecylin
drede dieselmotorer med et 
slagvolumen på ca. 5 liter. De 
skal dog ikke gå på dieselolie, 
men på jetfuel, som allerede 
fås på de fleste flyvepladser. 
De nye motorer, derforventes 
typegodkendt til foråret, kon
strueres til en gangtid mellem 
eftersyn (TBO, Time Between 
Overhaul) på 3.000 timer, 
altså væsentlig mere end de 
nuværende almenflymotorer. 

Search 
og Rescue 
på polsk 
Eskadrille 722 havde midt i 
maj besøg af en redningshe
likopter fra den polske flåde -
en Mil Mi-14PS »Haze-C«. 

Mil Mi-14 er udviklet af Mi-
8/17 til u-bådskrigsførelse. 
Det viste sig temmelig be
sværligt at bygge vandtæt 
»skibsskrog« og optrækkeligt 
understel. 

Der er flyveudstyr ud for 
hovedhjulene. Senere udvik
ledes en minestrygningsver
sion og naturligt nok en red
ningsudgave. Kranen er pla
ceret inde i kabinen og svin
ges først ud af kabinedøren, 
når den skal bruges. 

Mi-14 er noget større og 
tungere end S-61, men med 
stort set samme præstationer. 
(Se foto side 3) 

Det er efterhånden en gammel nyhed,at taxaflyveselskabet Jetair har indstillet driften - det 
skete straks efter nytår. 

_Årsagen er derimod ukendt for mange, men direktør Bent Dall ikke i tvivl. Det skyldes de 
høJere passasagervægte, Danmark (og Sverige) indførte den 1. september i fjor. Det var 
ellers noget, der skulle være sket på europæisk plan, men efterhånden bakkede flere og flere 
lande ud (eller udskød ikrafttrædelsesdatoen). 

Forhøjelserne kan dårligt mærkes på de store trafikfly, men for de mindre fly betyder det 
en væsentlig reduktion af den betalende last eller af brændstofmængden. 

- 90% af vore flyvninger foregik i udlandet, siger Bent Dall. Vi mærkede fra den ene måned 
ti l d~n anden nedgang i omsætningen til 65%, og da det havde stået på et par måneder, var 
der ikke andet at gøre end at gå til vor advokat og bede ham likvidere selskabet. 

De ca. 30 medarbejdere, der blev berørt heraf, fik alle nyt arbejde i løbet af uges tid - de 
store selskaber rekrutterede kraftigt i de dage. 

Jetair opererede en halv snes fly. De er solgt eller udlejet, og den lejede hangar i Roskilde 
lufthavn er rømmet. 

Flyveskolevirksomheden (Jetair Flight Academy) blev for nogle år siden udskilt som et 
særligt selskab og fortsætter uforandret. 

SAS ISO
certificeret 
Som det første internationale 
luftfartsselskab har SAS fået 
en ISO 9001-certificeretflyve
afdeling. Certifikatet blev over
rakt den 30. maj af koncern
chefen for Det Norske Veritas 
ved en ceremoni på SAS ho
vedkontor i Stockholm. 

- Det er meget glædeligt at 
få en officiel bekræftelse på, at 
vi opfylder de meget strenge 
kvalitetskrav, man har lov til at 
stille til en virksomhed som 
vores, siger SAS flyvechef Per 
Lock. 

SAS ledelse besluttede i 
august 1995 at søge om ISO
certificering for flyveafdelin
gen, da denne virksomhed al
lerede har et omfattende rap
porteringssystem med hen
syn til kvalitet. 

- Vi har ikke været i tvivl om 
kvaliteten i vores arbejde i 
flyveafdelingen. Men da vi 
søgte om ISO 9001-certifice
ring, blev vi tvunget til at gen
nemanalysere virksomheden 
- fra administration til sele flyv
ningen. Det har medført en del 
arbejde for mange af vore an
satte i halvandet år, fortsætter 
Per Lock. 

SAS fortsætter kvalitetsar
bejdet og vil søge om ISO 
9001 certificering også for 
andre afdelinger. 

Karlog Air 
konkurs 
Skifteretten i Sønderborg har 
den 22. maj taget Karlog Air 
A/S under konkursbehand
ling. Gælden anslås til tre mil
lioner kroner. 

Det var forsøget på at 
opretholde en flyverute Ål 
borg-Billund-Berlin , der slog 
bunden væk under selskabets 
økonomi. 

Karlog Air fortsætter dog 
som enkeltmandsfirma med 
Kirstine Karlog Mortensen 
som eneste fastansatte og et 
antal freelance piloter. Det 
nye selskab giver sig som det 
gamle af med næsten alle 
former for erhvervsmæssig 
flyvning - dog ikke ruteflyv
ning. 
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Ellehammerpokalen til NAK 

Fra venstre Jørn Træholt, formand for Danske Flyvejournalisters Klub, overhavariinspektør 
N.N. Jakobsen (NAK) og til højre Hans Ellehammer. Se også FLYV nr. 6 side 5. 

Foto: Erik Hal/strøm, Scandia Foto. 

Pilotlønninger 
Flyvevåbnet mangler at besætte 22 af 242 pilotstilinger, skriver 
dagbladet Jydske Vestkysten, der mener, at det skyldes de 
gode lønninger i den civile sektor. En militærflyver har en 
begyndelsesløn på 180.000 kr. om året, mens en pi lot i 
erhvervslivet efter et års ansættelse tjener 265.000 kr. 

Og lønstigningen fortsætter. Ifølge Jydske Vestkysten har 
en kaptajn efter 30 år i SAS en årsløn på 750.000 kr. 

Elektrisk svævefly 
Air Energy i Aachen er en ny tysk producent af svævefly. 
Første produkt er ae-1 silent 0o, det skrives med småt) et 
kompakt lille ensædet motorsvævefly, naturligvis af kom
posit. Det ventes at flyve denne sommer. 

Motorinstallationen er usædvanlig. Flyet har nemlig 
elektromotor og er derfor meget støjsvagt. Det kan efter 
ca. fem minutters motortid være oppe i 600 meters højde. 

Efter landing kan man hurtigt udskifte akkumulatorbat
teriet eller man kan foretage en hurtig opladning. 

Spændvidden er 12,0 meter, længden 6,4 meter og 
vingeareal 10,3 kvadratmeter. Tornvægten er 200 kg, den 
max. tilladte startvægt 300 kg. Man venter et glidetal på 
31 og en mindste synk~hastighed på 0,75 m/s. Udførlige 
data vil tørst blive offentliggjort, når flyet er blevet afprøvet, 

Flyet vil også kunne leveres som svævefly. 
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Navne 

70år 

Flyvemekaniker 
H.O. Hansen 
Den 3. juli fylder Hans Otto 
Hansen, bedre kendt som 
H.O., 70 år. Han fik motorfly
vercertifkat som 20-årig i 
Nakskov og var bl.a. flyveme
kaniker for Lauge Kochs grøn
landsekspeditioner og stati
onsmekaniker for SAS i Gan
der og Sydamerika indtil 1963, 
da han flyttede til Billund som 
mekaniker og pilot hos Lego. 

I 1965 etablerede han sit 
eget flyværksted i Billund, 
H.O. Aero. 

I øvrigt 
Val Eggers er trådt tibage 
som præsident for ECAC, 
de europæiske luftfartsmyn
digheders samarbejdsorga
nisation. Han har beklædt 
posten siden foråret 1994 
og var før da vicepræsident 
og formand for ECAC's tek
niske komite. 

Oberst J.F. Autzen (FRI), 
der har været chef for FSN 
Skrydstrup siden 1995, skal 
fra 1. oktober være stabs
chef ved Flyvertaktisk Kom
mando. 

South African Airways 
åbner den 3. juli en flyverute 
Cape Town-Johannesburg
København med to ugentlige 
afgange. 

lberia, det spanske natio
nale flyveselskab, har fra 1. 
juli daglig forbindelse mel
lem Madrid og Barcelona via 
Hamburg til Oslo og Helsing
fors med MD-87. Selskabet 
beflyver dermed fire af de 
nordiske lande, idet man i 
forvejen har ruter til Køben
havn og Stockholm. 

Konsulentfirmaet Scan
Avia skal på foranledning af 
politikere fra Århus, Ran
ders, Skanderborg og Ham
mel kommuner og østjyske 
erhvervsfolk foretage en un
dersøgelse af de økonomi
ske konsekvenser af at flytte 
lufthavnen i Tirstrup til et sted 
nærmere Århus og Randers. 

Københavns Lufthavn 
Kastrup holder af hensyn til 
natlige charterrejsende en 
skattefri butik åben hele 
døgnet i juni, juli og august. 
Normal åbningstid er 0600 -
2300. 

KLM nedlægger den 26. 
oktober ved vinterfartpla
nens ikrafttræden sin rute Am
sterdam-Århus, der åbnede 
den 31 . marts i fjor. I stedet 
bliver der fire daglige forbin
delser Billund-Amsterdam 
( codeshare med Maersk Air) 
mod nu tre. 
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i svæveflyvning 1997 

. Tekst: Ulla Stenfors 
Fotos: Lars Nordam-Ullitz 

Selv den mest kompetente meteorolog og en 
yderst professionel konkurrencelede/se kan 
ikke lave termikken selv, og da vejret drillede 
meget i perioden, blev dette års Danmarks
mesterskab afgjort på kun 3 gyldige konkur
rencedage. 

Konkurrencen, der fandt sted 
i perioden fra torsdag den 8. 
maj til søndag den 18. maj, 
havde 57 deltagende piloter -
35 piloter i standardklassen og 
22 fly i 15 meter-klassen. 

Håbet er lysegrønt, men 
ventetiden er den værste 

Mange fly og piloter var an
kommet til Arnborg i dagene 
op til konkurrencens start i håb 
om at kunne fortræne i den 
normalt så gode midtjyske 
termik. Majvejret viste sig des
værre fra en meget kold, 
blæsende og våd side, og 
piloterne fløj kun ganske korte 
ture i lokalområdet. 

Ved åbningen af DM tors
dag den 8. maj ønskede for
manden for konkurrenceud
valget, Per Winther, alle delta
gerne en fair og sikker konkur
rence med masser af gode fly
veopleve Iser, og dette års 
DM-leder, Lars Ullitz, indkald
te til den første briefing. Her 
stiftede deltagerne bekendt-
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skab med DM I-meteorologen, 
Søren Brodersen, som på den 
mest pædagogiske måde for
klarede om vejrsituationen og 
lovede svæveflyvevejr om 
tirsdagen, altså 5 dage efter 
konkurrencens start! 

Alle piloterne fulgte vejrud
viklingen tæt og blev grundigt 
orienteret af meteorologen på 
de daglige briefinger. Piloter
nes hjælpere og enkelte af 
DM-deltagerne fløj i mellem
tiden frustrationerne ud på 
korte ture i det midtjyske. 

Nu skal der flyves, folkens 

Mandag den 12. maj var kon
kurrenceledelsen og meteoro
logen enige om, at vejret måt
te »prøves«. Systemet fra sid
ste år med, at en garvet kon
kurrencepilot var »task set
ter«, dvs. hjalp konkurrence
ledelsen med opgaveudskriv
ningen, blev fortsat i år, og 
dagens task setter var Car
sten Thomasen, mangeårig 
DM-pilot. Carsten beretter: 

Endelig ser vejret rigtigt ud. Nu skal der flyves .. .. 

" Det var svært at få sit fly 
bragt i en ideel position ved 
Skarrild (tærsklingspunktet, 
red.), for vinden var ca. 35 km/ 
t, basen 6-700 meter, og 
termikken fra 0,5 til 2 m .... 
Efter opgaveændring var 
dagen noget fremskreden og 
forholdene uden bedring, så 
der var nok udelt tilfredshed 
med konkurrenceledelsens 
aflysning«. Det viste sig ved 
dagens slutning, at Jens Bin
derup, Midtsjællands Svæve
flyveklub, flot havde kæmpet 
sig rundt på opgaven i sin LS4, 
konk.nr. X7. 

Mestrene i 15 meter-klassen: 

Endelig kom dag 1 I hus 

Næste dag, tirsdag den 13. 
maj, så vejret allerede fra mor
genstunden meget bedre ud. 
Pludselig huskede alle, at me
teorologen allerede ved kon
kurrencens start torsdagen 
før blandt meget andet havde 
sagt: .. .. men på tirsdag«. Le
delsen udskrev da også opga
ver på over 300 km i det nord
og vestjyske for begge klas
serne. 

I standardklassen fløj pilo
terne en opgave med vende
punkterne Pårup - Suldrup -

Kristian S. Hansen, Herning Svæveflyveklub 
Stig Øye, Polyteknisk Flyvegruppe 
Knud Møller Andersen, Herning Svæveflyveklub 



Ars - Nørre Snede - Rind - Sdr. 
Omme - Fasterhalt-Arnborg. 
Den garvede konkurrencepi
lot, Jan W. Andersen, Nord
sjællands Flyveklub fløj denne 
opgave i en Discus, konk.nr. 
27, og et udpluk af hans ople
velser lyder: »Dagens opgave 
på 318 km syntes at være en 
tilpas mundfuld, hvor der også 
kunne »taktikkes« med af
gangstiden. Udkobling i 500 
m, og så skulle man lige finde 
en 3 meter boble, nå så 2 da 
- så 1 . Efterhånden som tiden 
nærmede sig kl. 13.00, og 
startlinien var åben for stan
dardklassen, blev det et prob
lem at komme ordentligt i po
sition sydvest for Skarrild. 
Derfor måtte starten ikke ud
skydes længere, og kl. 13.15 
var Skarrild i kassen. 

13.000 fod gik det med 150 
km/t lige ud via Søby og Isen
vad, hvor en 3 m/s stod og 
ventede i 1. 700 fod. Det her 
tegner jo fint- men lige som jeg 
sagde dette i 3.000 fod, blev 
boblen urolig, og jeg tabte tål
modigheden og gik til Pårup. 

Et tilbageblik mod lsenvad 
bekræftede mine bange anel
ser - de skyer, jeg havde for
ladt, blev kraftigere - og en 
gaggle (flok fly, red.) kravlede 
mod basen. Jeg gik selv vide
re mod nord fra Pårup i 2.500 
fod og vidste, at jeg havde en 
elendig position ( atforlade Jyl
lands bedste termikområde i 
2.500 fod er jo nærmest sind
sygt... men hvad gør DM ikke 
ved en ... ). Well - det gik 
rimeligt via Viborg flyveplads 
- og vest om Aiestrup, hvor jeg 
blev hentet af flere fly. 

Ved Suldrup gik det galt, da 
jeg ikke kunne komme højt op 
i medvinden og endte i en dø
ende boble over vendepunk
tet. Flyet skulle nu tvinges 
imod vinden i bare 2.500 fod -
noget, som ikke er så sjovt! 
Jeg fortrød at gå lige på kur
sen halwejs af hensyn til høj
den - og gik mod vinden til Ars 
by, hvor jeg endte i 1.600 fod 
i dårlig termik .... Lavflyvnings
problemet varede helt rundt 
om Ars og ned til nord for Tje-
1 e, hvor jeg omsider kom i 
4.500 fod. Jeg valgte at gå lidt 
øst for kursen og fik 3 m/s til 
5. 700 fod ved Hinge og gik lige 
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Mestrene i standardklassen: 

for Viborg. Kort sagt hersker 
der en god og fredelig stem
ning i kontoret. 

Pudsigt nok giver den 
tørste sky ikke noget, den så 
ellers rigtig ud. Videre til den 
næste - samme resultat. 
Hastigheden sættes lidt ned, 
og kursen sættes mod en ny 
nydelig cumulus. Samme re
sultat, kun nogle små forsigti
ge bump, men ikke noget at 
dreje i. 

Uffe Edslev, Herning Svæveflyveklub 
Henrik Breidahl, Øst-Sjællands Flyveklub 
Jan W Andersen, Nordsjæl/ands Flyveklub 

Pludselig går det op for 
mig, hvad der er galt, og jeg· 
giver Eriksen en ordentlig 
opsang. Nu er du igen blevet 
snydt af området nordøst for 
Viborg - efter mange dårlige 
oplevelser netop der, havde 
jeg ellers lovet mig selv, at jeg 
altid skulle tage mig i agt i dette 
område. Alligevel dumper jeg 
i med samlede ben. 

vest for Silkeborg ned til Nr. 
Snede, som blev vendt i 3.000 
fod under en næsten død sky
gade. 

Herefter er resten af turen 
meget lig de flestes, et par 
elendige bobler mellem Ejstrup 
- Rind - Sdr. Omme - hvor »27 « 

fløj som en vingeskudt ka
tastrofe og et sidste glid fra Sdr. 
Omme i 850-900 m. Ved hjem
komsten var allerede tydeligt, 
at dagens vinder i standard
klassen var Uffe Edslev, Her
ning Svæveflyveklub, og dags
vinder i 15 meter-klassen var 
Stig Øye, Polyteknisk Flyve
gruppe. Ikke overraskende -
men flot«. Fortælleren, Jan W. 
Andersen, kom hjem på en 11. 
plads (red.). 

Opgaverne gennemført 
med store hastigheder 
på dag 2 ved DM 

Onsdag den 14. maj måtte 
tilbringes på jorden, men hel
digvis gik det løs igen torsdag, 
og der blev udskrevet store 
opgaver på 340-350 km for de 
to klasser. Peter Eriksen, Øst
Sjællands Flyveklub, der 
flyver Ventus, konk.nr. Y6, 
husker opgaven i 15 meter
klassen med vendepunkterne 
Arden - Sdr. Omme- Viborg -
Arnborg sådan: » Det ser 
dejligt ud, forude er himlen 
dækket med 2/8 cumulus. 
Sollfartgeberen står på 1,5 og 

højdemåleren på lige omkring 
de 3.500 fod. Kursen er sat 
mod nogle pæne skyer nord 

Den behagelige atmosfæ
re i cockpittet afløses af en 
mere anspændt og urolig 

Slæbepiloterne ventede tålmodigt på at komme på arbejde 

Ventetid var der nok af, og det gav- om ikke andet - afslapning 
og masser af frisk luft. 



Ved DM 97 blev benyttet et helt nyt konkurrenceberegnings
program, udarbejdet af Anders Møller Andersen, Aalborg Svæ
veflyveklub, som også fløj med i konkurrencen. 

følelse. Jeg beslutter mig for 
at droppe det meste af van
det, for så hurtigt som muligt 
at komme til tops igen. Et par 
jævne bobler bringer mig lidt 
op, mens jeg forsøger at holde 
hastigheden oppe. Endelig 
omkring Aiestrup lykkes det 
mig at komme til tops igen. 

Arden vendes samtidig 
med en flok, som var startet 5 
minutter før mig -gad vide, om 
de også var fløjet ud over kan
ten ved Viborg. Jeg havde nok 
ikke dummet mig mere end 
konkurrenterne - den behage
lige atmosfære fra tidligere 
vendte tilbage i cockpittet. 
Resten af turen forløb uden 
ubehagelige overraskelser .. «. 

Fortælleren, Peter Erik
sen, kom hjem på en 3. plads 
denne dag, og dagsvinder i 15 
meter-klassen blev Knud 
Møller Andersen, Herning 
Svæveflyveklub, med 91,0 
km/t. I standardklassen blev 
Uffe Edslev, Herning Svæve
flyveklub, dagsvinder for 2. 
gang med 96,8 km/t. 

Konkurrencen gyldig 
- 3. dag I hus med hiv 
og sving 

udskrev derfor små opgaver på 
ca. 150 km for begge klasser
ne. 

Da piloterne først fløj ud på 
opgaven hen på eftermid
dagen, gik termikken og da
gen hurtigt på hæld. Der var 
spænding til det sidste, da 
mange fly lå og kæmpede om
kring Skarrild, der var det sid
ste vendepunkt, tæt på Arn
borg. Flyene kunne ses med 
det blotte øje fra svæveflyve
centret, hvor vi også var vidne 
til, at de fleste fly måtte ude
lande kun 5-10 km fra Arn
borg. 44 piloter måtte lande 
ude, og kun 12 piloter nåede 

hjem igen til Arnborg. Begge 
dagsvindere var fra Nordsjæl
lands Flyveklub. I standard
klassen vandt Jan W. Ander
sen, og i 15 meter-klassen 
vandt Mogens Hansen. 

Lørdag den 17. maj stor
mede det kraftigt fra øst, og 
meteorologen meddelte, at 
temperaturen skulle op på 25 
grader for at give termik. Det 
kunne ikke lade sig gøre, så 
dagen måtte aflyses. I stedet 
spillede de to klasser fodbold
kamp mod hinanden. De to 
»coaches« - Mogens Hansen 
for 15 meter-klassen og Car
sten Thomasen for standard
klassen - holdt kamptaler og 
gik fra sidelinien op i spillet 
med liv og sjæl. Der blev dys
tet efter alle kunstens (og vist 
nok helt specielle Ullitz-) reg
ler, men det var uomtvisteligt, 
at standardklassen vandt over 
15 meter-klassen hele 4-0, 
selvom coachen for 15 meter
klassen, Mogens Hansen, 
prøvede at overtale dommer 
Lars Ullitz til at lave specielle 
regler til beregning af slutre
sultatet. 

Fra morgenstunden søn
dag den 18. maj arbejdede 
konkurrenceledelsen hårdt på 
at få piloterne ud at flyve ved 
at udskrive hele tre opgaver 
for hver af de to klasser. Alle 
var optimistiske, men hen på 
eftermiddagen måtte også 

denne dag aflyses. 
Set i bakspejlet kom Dan

marksmesterskaberne i svæ
veflyvning kun lige netop i hus 
med kun 3 gyldige konkur
rencedage. Alligevel er jeg sik
ker på, at de fleste med mig 
vil tænke tilbage på DM 1997 
som en fair og især sikker kon
kurrence. Ikke en eneste 
større eller mindre skramme 
på flyene. En tak fra underteg
nede (og fra piloterne, jeg har 
talt med) skal lyde til mine 
kolleger i konkurrenceledel
sen i almindelighed og til DM
lederen Lars Ullitz i særdeles
hed. Også en stor tak til mete
orologen Søren Brodersen for 
hans professionelle og også 
humoristiske vejrbriefinger 
hverformiddag. Endelig en tak 
til min »medhjælper« i PR
funktionen, James Nordstrøm, 
som tit passede nattevagten 
ved faxen. 

De få flyvedage til trods er 
der ingen tvivl om, at vi fik de 
rigtige Danmarksmestre, der 
vandt ved at flyve stabilt og 
ved at placere blandt de første 
alle tre dage. Derfor skal lyde 
et stort tillykke til Uffe Edslev, 
Herning Svæveflyveklub, med 
mesterskabet i standardklas
sen, og et lige så stort tillykke 
til Kristian S. Hansen, ligele
des Herning Svæveflyveklub 
med hans mesterskab i 15 
meter-klassen. • 

Forventningerne til fredagens 
(den 16. maj) vejr var store, 
men banker af skyer drev ind 
over det midtjyske og lukkede 
af for solindstrålingen. Da so
len og svæveflyvevejret en
delig kom, var klokken blevet 
14, og konkurrenceledelsen 

Herning Svæveflyveklubs toppiloter: Fra højre: Kristian S. Hansen, Danmarksmester i 15 meter
klassen, Uffe Edslev, Danmarksmester i standardklassen og Knud Møller Andersen, 3. plads i 15 
meter-klassen. 
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Aviation 7006 - En nyhed der kan høres 
At konstruere et headset til flyvning er en udfordring. 
Alt skal være perfekt. Sikkerheden ombord må aldrig blive på
virket. For ikke at hænge fast i noget, kræves et design fri for 
udstående dele. En støjkompenseret mikrofon er nødvendig 
for en sikker kommunikation. 

Hurtigt og let skal en mikrofonarm kunne flyttes fra stand
by til taleposition, både fra høj re og venstre side. 

Volumen skal være let tilgængelig og nem at justere for 

~~ Lufchavnsvej 28, 4000 Roskilde 
s ER v I c e)./" Tlf 4619 0811, Fax 4619 1316 
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hvert øre, afhængig af støjen eller nedsat hørelse. Desuden 
kræves der god plads til ørene, samtidig med at støjdæmpnin
gen skal være optimal. 

Alt dette har vi forenet i et produkt. Aviation 7006 er nav
net vi har døbt dette headset. 

At vi derudover har bygget flere fordele ind i headsettet og 
opnået så lav en vægt som 375 gram, er vi bare stolte over. 

Prøv Pelcor 7006 hos KDA Service - Du bliver ikke skuffet. 

PELTOR® 
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Aero 97: 

Den nye zeppeliner 
Af Hans Kofoed 

Et af de store trækplastre på 
Aero 95 udstillingen i Frie
drichshafen for to år siden var 
den stand, hvor Zeppelin 
Neuer Technologie blev præ
senteret. 

Og ikke blot i modelform og 
på plancher. Gruppen bag 
denne den første nye zeppe
liner i godt 60 år var allerede 
i fuld gang med at bygge og 
kunne bl.a. vise strukturen til 
gondolen. 

Programmet var nok ikke 
så langt fremme, som det 
umiddelbart forekom, og når 
de ansvarlige dengang sagde, 
at luftskibet skulle flyve i 1997, 
var der mange, der regnede 
med, at det ville ske inden 
næsten Aero udstilling. 

- Det har vi aldrig sagt, sag
de en talsmand for Zeppelin 
Luftschifftechnik GmbH ved et 
pressemøde på Aero 97, da 
han blev spurgt om hvorfor luft
skibet endnu ikke havde fløjet. 
Men da mødet blev holdt foran 
det færdige luftskib, er der vist 
ingen tvivl om, at prognosen 
,,sommeren 1997" vil holde. 
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Stor - eller lille? 

Luftskibet (typebetegnelse LZ 
N07) var i mere end en for
stand det store trækplaster på 
dette års Aero - der var til sta
dighed en lang kø af folk, der 
ville op og se gondolen. 

Og stort er det, luftskibet. 
Totallængden er 75,0 meter 
(det er lidt mere end Boeing 
747) og den største diameter 
er 14,2 meter. 

Sammenligner man med 
de historiske luftskibe, er LZ 
NO7 dog en lille en - det så 
sørgeligt berømte HINDEN
BURG var mere end tre gange 
så langt (245 meter) og havde 
en største diameter på 41,2 
meter! 

Og kapacitetsmæssigt er 
der endnu større forskel. HIN
DENBURG kunne flyve over 
Atlanten med 50 passagerer 
og havde normalt en besæt
ning på 45, men den nye zep
peliner, hvis rækkevidde er 
omkring 1.000 kilometer, har 
to mands besætning og plads 
til 12 passagerer. 

Den nye teknologi 

De oprindelige zeppelinere fik 
deres form ved hjælp af et lær
reds beklædt letmetalskelet, 
og inde i det var der så et antal 
celler til den gas, der gav luft
skibet den nødvendige opdrift. 

På Zeppelin NT rummes 
opdriftgassen i selve hylsteret, 
men luftskibet har også et ske
let, dog ikke nær så omfatten
de som i de gamle luftskibe. 
Det består af tre aluminium
longeroner, afstivet med et 
antal trekantede spanter af 
carbonfiberforstærket kom
posit. 

Hylsteret er fastgjort til de 
tre longeroner, og alle de ae
rodynamiske belastninger på 
hylsteret overføres til den pri
mære struktur .. 

Hylster-materialet er et tier
lagslaminat af tedlar og polye
sterlærred, der giver lav gas
gennemtrængelighed og også 
har lang levetid. Det er så ro
bust, at luftskibet vil kunne for
tøjes permanent under åben 
himmel. 

Gassen fylder ikke hele 
hylsteret. En del er skilt fra til 

LZN07 

et luftkammer (også kaldet 
ballonet), og ved at blæse luft 
ind i dette er det muligt at opnå 
en afstivning af yderhylsteret 
på grund af membraneffek
ten . 

Når luftskibet stiger, vil løf
tegassen udvide sig. Havde 
man ikke luftkammeret, ville 
den blive presset ud af hylste
ret. men i stedet presses no
get af luften ud af luftkamme
ret. 

Ved nedstigning trækker 
løftegassen sig sammen igen, 
og så bliver der igen blæst luft 
ind i luftkammeret, så hyl
steret beholder sin form. 

De gamle tyske zeppeli 
nere anvendte brint som løf
tegas, men i den nye bruger 
man helium, der ganske vist 
ikke giver samme opdrift, men 
ikke kan brænde. 

Helium er en relativt kost
bar luftart - man regner med 
en pris på 8-12 D-Mark pr. ku
bikmeter, afhængigt af efter
spørgslen, og der er derfor ud
viklet et mobilt renseanlæg, 
som kan fjerne den atmosfæ
riske luft, som det ikke kan 
undgås kommer ind i gascel
len. 

Drejelige propeller 

LZ N07 har tre forholdsvis 
svage motorer (200 hk Lyco
ming 10-360), en på hver side 
af kroppen og en i halespid
sen. 

Propellerne på de to side
motorer kan drejes, så de og
så kan præstere nedadrettet 
trykkraft, halepropellen des
uden til siden. Det giver en me
get præcis styring i både pitch 
og yaw og mulighed for at kom
pensere for vindstød. Ved land
ing i en sidevind på 5 meter pr. 
sekund skulle luftskibet derfor 
kunne nøjes med et manøvre
område med en diameter på 
omkring 130 meter. 
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Når de klassiske luftskibe 
skulle lande, krævede det et 
stort jordmandskab til at gribe 
fat i tove og trække luftskibet 
det sidste stykke ned til jorden, 
De behøves ikke mere. Takket 
være propellerne vil Zeppelin 
NT kunne flyves ned, og man 
kan derfor klare sig med et 
modtagehold på to-tre mand. 

Sydtysklands største hal 

De store luftskibshaller i Fried
richshafen gik til under Anden 
Verdenskrig, og Zeppelin Luft
schifftechnik havde derfor 
lejet den største af Bodensee 
Messes udstillingshaller til 
monteringen af prototypen. 

Det var dog kun en midler
tidig ordning. I Friedrichsha
fens lufthavn opføres en stor 
luftskibshangar, 11 O meter 
lang, 69 meter bred og 32 
meter høj - den kan altså 
sagtens rumme en fodbold
bane. Det bliver Sydtysklands 
største produktionsbygning 
og den vil gøre det muligt 
udføre montering og eftersyn 
samtidig på tre LZ NO? lufts
kibe. Den ventes færdig inden 
årets udgang. 

Prøveflyvningerne 

Til at forestå prøveflyvninger
ne har Zeppelin Luftschifftech
nik ansat en amerikansk pilot 
med ca. 2.500 timer på luft
skibe. I øvrigt regner man med 
at det skulle være relativt nemt 
for en erhvervspilot at vænne 
sig til at flyve luftskib - omsko
lingen skulle kunne klares på 
små 40 timer. 

Første flyvning bliver nær
mest en færgeflyvning, fra 
messeområdet til Friedrich
shafens lufthavn, hvor luftski
bet vil være baseret under cer
tificeringsprøverne. 

Når de er overstået, vil pro
totypen, som fortsat skal tilhø-
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re Zeppelin Luftschifftechnik, 
i 1998 hovedsagelig blive 
brugt til reklame- og rundflyv
ninger. 

Fem solgt 

11998 begynder serieproduk
tionen, og fabrikken har al
lerede skrevet foreløbige kon
trakter om fem luftskibe til en 
stykpris af ca. 12 mio. D-Mark. 

Nr. 1 skal leveres sidst i 
1998 til det schweiziske sel
skab Skyship Cruise, der vil 
bruge det til turistflyvninger. 

Nr. 2 er solgt til Rheinische 
Luftsch iffbetre ibergesel I
schaft mbH (RLBG), der ho
vedsagelig vil anvende det til 
videnskabelige og tekniske 
formål. Det indrettes, så der 
kan anbringes måleinstrumen
ter uden på hylsteret. Ved 
hjælp af luftskibet kan man ved 

---
fx solformørkelser så at sige 
løfte et observatorium op over 
det skylag, som ofte vanske
liggør iagttagelse af den slags 
fænomener. Levering: primo 
1999, base: Bonn-Hangelar. 

Nr. 3 følger i foråret 1999 
til Erstings's Zeppelin GmbH 
& Co. KG. Det stationeres i 
M0nster-Osnabr0ck og skal 
bruges til reklameformål og til 
passagerflyvninger, fx i forbin
delse med Hannover-messer
ne og til øerne i Nordsøen. 

Nr 4 og 5 skal operere fra 
Bayern . Køberen, TransAT
LANTISche Luftschiffahrtge
selschaftmbH, planlægger at 
bruge dem til turistflyvninger, 
reklameformål og "happen
ings". De skal leveres i foråret 
og efteråret 1999. 

Produktionskapaciteten er 
med disse ordrer fuldt optaget 
indtil 2000. 

Prototypen til den nye zeppe
liner i Ha/le 1 O på Messe
gelånde i Friedrichshafen. 

Kabinen er 10, 7 m lang og 2,3 
m bred. Den vil typisk være 
imdrettet til 12 passagerer. 

En god platform 

Gondolens ophængning langt 
fra motorerne gør, at den reelt 
er fri for vibrationer. Sammen 
med luftskibets evne til at flyve 
ganske langsomt eller holde 
stille i luften bevirker det, at 
luftskibet er særdeles veleg
net som platform for fx obser
vation, overvågning, TV-dæk
n i ng m.v., og der er frem
skredne forhandlinger i gang 
med forskellige sydameri
kanske lande om luftskibe til 
miljøkontrol. • 

Zeppelln LZ N07 

3 x 200 hk Lycoming 10-360 

Hylsterrumfang ......... 8.225 m3 

Længde ....................... 75,0 m 
Højde ........................... 17,7 m 
Max. diameter ............. 14,2 m 
Max. startvægt .......... 7.900 kg 
Betalende last ........... 1.850 kg 
Max. hastighed ........ 139 km/I 
Rejsehastighed ......... 115 km/I 
Max. flyvehøjde ......... 2.500 m 
Max. flyvelid .............. 14 timer 
(ved 70 km/t) 
Færgeflyvetid ............ 28 timer 
(ved 70 km/t) 
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Bryggerigruppen 
og dens King Air 200 
Tekst og foto: Knud Larsen 

Kaptajn Bjørn Hørner ved rattet i OY-PEB. 

For syv år siden dannedes 
Bryggerigruppen ved en sam
menslutning af bryggerierne 
Faxe, Geres og Thor. Med de 
to sidstnævnte beliggende 
hhv. i Aarhus og Randers, og 
Faxe placeret på Sjælland, er 
der geografisk set stor afstand 
mellem bryggerierne. Men 
Bryggerigruppens Beechcraft 
King Air 200 skærer transport
tiden fra Københavns Lufthavn 
Roskilde til Aarhus Lufthavn 
ned til tyve minutter. Flyvetiden 
til Randers Flyveplads, der be
nyttes i godt vejr, er kun få mi
nutter længere. I lufthavnene 
står Bryggerigruppens biler 
klar til resten af transporten . 

Piper Navajo 
Allerede ved sammenslutnin
gens begyndelse anvendtes 
taxi-fly, der blev lejet til lejlig
heden. Behovet voksede imid
lertid og Bryggerigruppen an-

12 

skaffede eget fly. Det blev en 
Piper PA-31 Navajo med regi
streringen OY-CGT, som blev 
opereret af lkaros Fly i Roskil
de. Der blev fløjet to dobbelt
ture onsdag og torsdag. Øko
nomien kunne hænge sam
men, når blot der var tre med
arbejdere med på hver flyv
ning. 

Interiøret i flyet. 

Med eget fly var det nu også 
muligt at nå datterselskaberne 
i Genoa, Italien og i Annecy, 
Frankrig og Gruppens brygge
ri i Liverpool, Robert Cain. 
Navajo'en, der ikke havde 
trykkabine, var ikke alt for glad 
for Alpernes høje tinder, og i 
Italien kunne det være svært at 
få AVGAS 100 LL brændstof. 

~-~~., -~~,i~' ·j•>I 
4l\~1lhlfl 

1
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Da flyvebehovet, både pas
sagermæssigt og destinations
mæssigt, var stigende, anskaf
fede Bryggerigruppen i juni 
1996 et større fly. 

King Air 200 OV-PEB 

Flyet, der er fremstillet på 
Beechcraft fabrikken i Wichi
ta, USA, har været registreret 
i hhv. Tyskland, Danmark 
(Odense), Norge og senest i 
Kenya, inden det igen kom til 
Danmark, hvor det blev reno
veret totalt i foråret 1996 inden 
Bryggerigruppen overtog det. 

Flyet, der har to Pratt & 
Whitney PT6A turbopropmoto
rer, er i kabinen indrettet med 
seks luksuriøse lædersæder, 
en to-personers lædersofa og 
med toilet og to ekstrasæder 
bagerst i flyet. OY-PEB er god
kendt til at blive fløjet af en pi
lot, men opereres ofte med to 
piloter efter et af SLV godkendt 
to-pilotsystem. 

Og økonomien er stadig i 
orden. Det kan altid betale sig 
at flyve i Beech'en til de disti
nationer hvortil der ikke er di
rekte rutefly, fx. til Genoa. Med 
rutefly skal man i skifte i Z0rich 
med en ventetid på tre timer, 
inden der er forbindelse til Ge
noa. Flyvetiden i King Air'en er 
tre timer, så her er virkeligt 
sparet tid. Tid der kan bruges 
mere produktivt end at vente. 

At passagererne selv be
stemmer flyets afgangtid giver 
naturligvis en langt større fle
xibilitet end at skulle hænge i 
en klokkestreng for at nå et ru
tefly. Samtidig spares en mas
se tid ved at undgå alle check
in formaliteterne og flyafgan
gen bliver ikke aflyst. 

Piloten 

Bjørn Hørner blev ansat som 
flychef i Bryggerigruppen i 
oktober 1996. Hans interesse 
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Bryggerigruppens Beech King AIR 200. 

for flyvning begyndte med 
faldskæmsspring i 1976. A
certifikat fik han i 1978, instru
mentbevis i '79, derefterfulgte 
8-certifikat og Instruktørbevis. 
I 1988 blev han fastansat in
struktør i lkaros Fly. Han har 

pt. instruktørbevis til A-, 8-, l
og twin og fik D-certifikat i 
1996. Han har nu ca. 10.500 
flyvetimer. Endvidere ejer han 
Cessna 177RG OY-BEI, som 
ofte ses på himlen. 

~- ....... r-1per 

Jet? 
I marts måned offentliggjorde 
administrende direktør Jørgen 
Worning, der selv er aktiv pi
lot med A-certifikat og instru
mentbevis, at Bryggerigrup
pen havde etableret salgskon
torer i såvel Rusland som USA 

med det formål at etablere 
egentlige salgsselskaber på 
disse markeder. Derudoverfor
ventes ekspansion i Østeuro
pa og Asien, så det skal blive 
interessant at se om der er jetfly 
på vej i Bryggerigruppen. • 

Air Alpha er Piper's distributør/Service Center 
i henholdsvis Danmark, Island, Grønland og på Færøerne. 

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

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

1997 Malibu Mlrage 

Piper Seneca IV 

VI glæder os til at høre fra digt 

4 A IR ALPHA A/S 
Odense Lufthavn. 5270 Odense N 
Tlf. 65 95 54 54 . Fax 65 95 54 76 

- - . 

-- ' .. 
' -

PlperArrow Plper Warrior III 

Plper Semlnole 

-'- . 
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Piper Saratoga li HP 

Piper Garanti: 

Så er den her! 
1997 modellen 

Ring og aftal tid for en demo-tur i 
en fabriksny Piper Archer III 

Den er kommet til Danmark 
- direkte fra Piper fabrikken i USA 

De-luxe King IFR avionics 

King KLN 898 GPS 
med international data base 

S-Tec 55 Autopilot 
med højdehold og coupled approach 

Eksklusivt læder interiør 

Den flyves så let, at det er svært at se, 
hvor forretningsrejsen ender og 

fornøjelsesrejsen begynder. 

Alle nye P1per Oy bliver leve, et med en udvidet to ars "Spinner to Tail" garanti, som gives af henholdsvis PIPER, 
Texcron Lyco111111g, Teledyne Co,mnencal. Ha, tzel l Propeile, og Bend1xiK1ng 

O,t lokale Piper Service Center vil kunne /ose ethvert problem, som matte oprta. Sa enkelt og sa fuldstændigt er det. 



Næste generation fly 

Airbus A3XX 
ogSCT 

Mega Jet 

Af Knud Jørgensen 

For få år siden så det ud til at 
Airbus lndustrie og Boeing vil
le gå ind i et samarbejde om 
at udvikle et transportfly i me
gaklassen - altså et endnu 
større fly end Boeings succes
rige jumbojet B747. Man an
tog, at det forholdsvis besked
ne antal, der kunne sælges af 
et sådant fly, ikke kunne bære 
udviklingsomkostningerne, 
hvis Boeing og Airbus skulle 
udvikle hver sin model. 

Det lød jo meget fornuftigt, 
men efter nogen tids under
søgelser og forhandlinger 
meddelte de to parter, at sam
arbejdet om den påtænkte 
"superjumbo" var blevet af
brudt. Der var for stor uenig
hed om projektet, bl.a. med 
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hensyn til cockpit layout. Der 
kom på det tidspunkt også en 
vis recession i luftfartsbran
chen, så de fleste udenforstå
ende regnede med, at mega
jet planerne var skrinlagt i 
overskueligfremtid. Dajegvar 
i Toulouse i begyndelsen af 
1993, udtalte man hos Airbus 
selv, at A3XX var lagt på hyl
den. 

Bedre tider 
Så kommer vi lidt længere 
frem i tiden, nærmere beteg
net til efteråret 1995, hvor jeg 
igen var i Toulouse. Det så nu 
ud til at lysne lidt for luftfarten 
igen, og Airbus lndustrie 
havde besluttet at tage kam-

pen op mod Boeings B747, 
idet det var blevet klart, at 
Boeing udnyttede sin domine
rende rolle med monopol på 
jumbomarkedet. Boeing tjente 
så store penge på salget af 
B747, at de kunne dumpe 
prisen på eksempelvis B737 
(SAS udnyttede som bekendt 
denne økonomiske fordel og 
afgav en stor ordre på B737, 
som derfor vandt i kapløbet 
med MD-95 og A319). 

A3XX rejste sig så igen 
som en "Fugl Phønix" af asken 
for, som Airbus udtrykte det: 
"at vi kan tilbyde flystørreiser 
fra under hundrede og op til 
1.000 passagerer". I mellem
tiden havde Boeing også be
sluttet at deltage i festen med 

et megafly. Boeing valgte 
imidlertid at arbejde videre på 
sin i forvejen populære B747, 
således at B747X grundlæg
gende ville blive en forlænget 
B747, men med nye vinger og 
motorer. Planerne var så langt 
fremme, at det var ventet, at 
Boeing ville proklamere "go 
ahead" for B7 4 7-500 på 1996 
Farnborough airshow. Det 
skete imidlertid ikke. 

Planer 
En måneds tid senere var en 
delegation af Airbus repræ
sentanter i Skandinavien for 
at give en briefing om A3XX. 
Denne fandt sted den 16. sep
tember i Danish Aeronautical 
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Society, under Ingeniørfore
ningen Danmark. Willi Ohlers 
fra Airbus lndustrie holdt et 
blændende godt foredrag om 
A3XX, dens udvikling og frem
tidsperspektiv. Foredraget var 
ledsaget af et meget informa
tivt lysbilledshow samt et om
fattende trykt kompendium til 
hver af de deltagende. 

Jeg tror nok, det kom bag 
på de fleste, hvor langt Airbus 
egentlig var fremme med de
finitionen af dette fly samt be
regningerne af dets perform
ance og omkostningsniveau. 
A3XX ville ifølge Airbus kunne 
leveres til nøjagtig samme 
pris, som Boeing havde fast
sat for deres noget mindre 
B747 500/600, nemlig 200 
millioner dollars. 

Will i Ohlers sagde, at han 
ihvert fald ikke kunne forstå, 
at Boeing turde sende 8747-
500 på markedet, idet den slet 
ikke var nogen egentlig kon
kurrent til A3XX, som er pro
jekteret med fuldt øverste 
dæk med to midtergange og 
meget kortere turn aroundtid 
på jorden - ca. 90 minutter 
mod B747 500/600's 120 
minutter, hvilket bl.a. skyldes 
en dobbelttrappe til, samt to 
midtergange på øverste dæk 
i A3XX. Desuden er Airbus'en 
mindre pladskrævende på 
jorden, idet den kan være i en 
80 x 80 meter boks på en 
lufthavns for'plads. 

Nu skete der så den 21. ja
nuar i år det, at Boeing med
delte, at man helt havde 
opgivet at producere 8747-
500/600, og at man i stedet vil
le satse på 8747-400, som er 
den største udgave af den hidtil 
kendte jumbojet, samt større 
versioner af de tomotorede 
B767 og 8777. Boeing und
skylder sig med, at markedet 
ikke er til megajets i øjeblikket. 

Behovet er der 

Airbus lndustrie er af en anden 
opfattelse, idet deres markeds
analyse viser et behov for me
gajets indtil år 2014 på knap 
1.400 stk. Airbus fortsætter 
derfor ufortrødent med A3XX 
og regner med "preliminary de
sign ·freeze" i slutningen af 
1997, "final design freeze" sidst 
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i 1998 samt endelig "go ahead" 
decision i slutningen af 1999. 

A3XX vil således være klar 
til de første leverancer til luft
fartsselskaberne i 2003 som 
planlagt - det samme år, hvor 
de største internationale 
lufthavne, som Airbus lndu
strie har koordineret introduk
tionen med, er parattil at mod
tage fly af A3XX's størrelse. 

Skønt SAS og Københavns 
Lufthavn Kastrup ikke ser ud 
til at være blandt dem, der 
umiddelbart er interesserede i 
fly af A3XX's størrelse, er det 
alligevel et så imponerende 
projekt, at jeg regner med, at 
FL YV's læsere har lyst til at få 
lidt mere at vide om dette 
enorme fly. 

Partnere 

Når et konsortium som Airbus 
lndustrie går i gang med en 
så økonomisk tung opgave -
udviklingsomkostningerne er 
beregnet til 8 milliarder dollars 
- er det lige så naturligt som 
nødvendigt, at man søgerrisk 
sharing partnere. Boeing og 
McDonnell Douglas er selvføl
gelig ude af billedet. Northrop 
er på det seneste blevet pres
set af Boeing t il ikke at gå 
med. Airbus konsortiet, som i 
forvejen består af Aerospati
ale i Frankrig, British Aerospa
ce, DASA i Tyskland og CASA 
i Spanien, er gået i intenst 
samarbejde med det Italien
ske Alenia Aerospatio, og man 
arbejder på at skabe alliancer 
med de største luftfartsindu
strier i Østen. 

I februar i år dannedes Air
bus lndustrie Asia, som bl.a. 
skal tage sig af produktionen 
af et nyt 90-140 sæders fly, 
AE-100. Partnerne her er Avia
tion Industries of China og Sin
gapore Technologies Aero
space. AE-100 skal komplet
tere Airbus produkterne ned
ad, således at det er mindre 
end A-319. 

Ny fabrik 

På det seneste har SAAB og 
det finske Finavitec (tidligere 
Valmet) meddelt, at de går 
med i A3XX projektet. Airbus 
lndustrie er i øvrigt i gang med 

en økonomisk omstrukture
ring, således at konsortiet in
den længe vil optræde som et 
mere overskueligt og strømli
niet aktieselskab. Ifølge Willi 
Ohlers bliver der brug for 
mere kapacitet til at tage sig 
af Airbus' flyproduktion i 
fremtiden. DASA's faciliteter i 
Finkenwerder ved Hamburg, 
der tager sig af produktionen 
af de mindre Airbus varianter, 
kan ikke udvides tilstrække
ligt, så der bliver formodentligt 
tale om, i tillæg til denne, en 
helt ny fabrik et andet sted i 
Tyskland. 

Motorer 

Det er også noget af en ud
fordring både teknologisk og 
økonomisk for de store motor
fabrikker at kunne levere de 
rigtige motorer til den rigtige 
tid. Det kom som noget af et 
chock for dem, at Boeing plud
selig ikke ville producere 87 47 
500/600. 

Som Phil Ruffles, director 
of engineering hos Rolls 
Royce Aerospace, for nylig 
udtrykte det: The whole indus
try was thrown off center by 
the Boeing decision causing 
everyone to rethink their prod
uet strategy. 

General Electric og Pratt & 
Whitney, som var i samarbej
de om at producere GT7000 
motoren til de projekterede 
500+ sæders Airbus og Boe
ing fly, har også måttet vende 
skråen endnu en gang. (Air
bus forventer at få en aftale i 
stand med GE og P&W om 
GT7200 i stedet for den tidli-

gere tilbudte nedjusterede ud
gave af GT7000). 

Rolfs Royce mener, at de 
selv har gode kort på hånden, 
idet de nu har ganske god tid 
til at udvikle Trent 900 motoren 
til A3XX, samtidigt med at de 
er i gang med at udvikle Trent 
700 motoren til Airbus 340-
500/600, som er en forlænget 
udgave (376 sæder) af dette 
fly, og som kræver en motor 
på ca. 60.000 Ibs thrust (de 
nuværende A340 modeller 
benytter CFM 56 med ca. 
32.000 Ibs thrust). 

Endvidere vil Rolfs Royce 
producere Trent 800, som skal 
have over 100.000 Ibs thrust 
og bruges i de kommende ud
gaver af Boeing 777, og even
tuelt senere i A3XX. For at hol
de omkostningerne nede, væl
ger man i stor udstrækning at 
bruge samme "core engine" i 
forskellige størrelsesforhold. 

Rummelig 

A3XX-100 får 555 sæder i en 
tre-klasse opdeling, A3XX-200 
får ca. 650 i samme konfigura
tion, og den kan i en klasse 
rumme hele 966 sæderl A3XX 
får et væld af finesser og en 
passagerkomfort, der siger 
spar to til alle nuværende fly. 

På grund af dens store 
pladsreserver på nederste 
dæk udover den, som normal 
bagage og last optager, vil 
man her kunne indrette sove
afdelinger, toiletter, brusebad, 
frisørsalon, kasino, konferen
celokaler, motionsrum, læge
klinik - ja kun fantasien sætter 
grænser. Alligevel vil A3XX-100 

$ A3XX : settin a new comfort standard 
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give en direct operating 
cost, der er 15% mindre end 
en 747-400. A3XX-200eryder
ligere 5% billigere at flyve i. 

Man satser på, at A3XX 
skal være let at håndtere på 
jorden. Den kan bruge eksi
sterende landingsbaner og 
taxiveje. Med hensyn til wake 
turbulenceog miljøpåvirkning 
i form af støj og forurening vil 
den svare til en Boeing 8747-
400. Man kan med A3XX tran
sportere flere passagerer 
uden at bygge nye lufthavne. 
De eksisterende skal bare ha
ve afpasset deres terminalfa
ciliteter til at håndtere det sto
re passagerantal. 

Man taler om at lave A3XX's 
vingesektion udenfor ydermo
torerne samt dens finne og 
haleplan af komposit materia
ler. Som en kuriositet kan 
nævnes, at A3XX's haleplan
areal er lige så stort som hele 
vingen på en Airbus A310. Da 
der er et stykke tid til fastfrys
ning af designet, er der endnu 
tid til mindre ændringer, men 
hovedlinierne er lagt fast alle
rede. 

J0rgen Thomas, der er Air
bus' senior vice president for 
megafly divisionen, holdt i 
august 1996 en tale om emnet 
"Bygning af næste generation 
fly" ved en lufttransportkonfe
rence i London. Her skal af 
pladshensyn kun gengives 

indledningen og slutningen: 
Han sagde, at historisk set har 
civilflyvningen oplevet store 
udviklingsmæssige spring, 
når man er gået fra en gene
ration til næste generation fly. 
I slutningen af 1950'erne re
sulterede overgangen fra pro
peldrevne til jetdrevne fly i en 
fordobling af marchhastighe
den samt næsten en fordob
ling af lastekapaciteten. 

Det største spring i flystør
relse fandt sted med introduk
tionen af Boeing 747 i begyn
delsen af 70'erne, da flyenes 
lasteevne øgedes med en fak
tor på 2½. Hver af disse "ge
nerationsspring" repræsente
rede en stor teknisk, teknolo
gisk og financiel udfordring. 

A3XX, som er planlagt til at 
starte ruteflyvning i 2003, vil i 
basismodel være ca. 40 pro
cent større end nutidens stør
ste trafikfly, 747'eren, og se
nere udgaver af A3XX vil være 
ca. 60 procent større. 

I løbet af de sidste 5-1 0 år 
har luftfartsverdenen studeret 
og forberedt sig selv på to sto
re lufttransport-projekter, 
hvert af dem for store til, at en 
enkelt flyfabrik kan magte pro
duktionen af et af disse alene. 
(Her vises ved foredraget en 
planche med A3XX samt næ
ste generation supersoniske 
kommercielle transportfly, 
kaldet SCT). 

SCT 

J0rgen Thomas fortsætter: 
Airbus lndustrie tror fuldt og 
fast på, at man må prioritere 
et mega-fly, og har derfor fo
kuseret sin indsats herpå. Før 
vi går videre, lige et par be
mærkninger om SCT projek
tet. Concorde har bevist, at en 
pålidelig og sikker service ved 
supersoniske hastigheder er 
mulig. Med 200 millioner fløjne 
miles og mere end 2 millioner 
transporterede passagerer 
har Concorde akkumuleret 
mere erfaring end noget andet 
supersonisk fly og har således 
givet et væld af supersonisk 
know-how. Verden er imidler
tid undergået en forandring i 
de sidste 25 år. Offentlighe
dens miliøbevisthed har ført til 
nye miljømæssige indskrænk
ninger. Anden generations su
personiske fly skal uden tvivl 
opfylde andre designkriterier, 
såsom større kapacitet og 
større rækkevidde, strengere 
certificeringskrav samt økolo
giske og økonomiske mål, 
som ligger langt ud over dem, 
vi kender fra Concorde. 

Kommende udvikling 
Måske vil vi tidligt i næste år
hundrede vide, om forbedre
de kundskaber indenfor aero
nautisk videnskab samt de til 
den tid værende teknologiske 

muligheder vil have tilstræk
kelig stort potentiale til at klare 
kravene og forventningerne -
og ikke mindst til en kostpris, 
som kan gøre hele program
met til en succes. 

Indsamling af teknologisk 
viden om både SCT flyets 
struktur såvel som dets moto
rer kræver allerede store sum
mer - billioner af dollars - for 
ikke at nævne selve udvik
lingsomkostningerne. Mens 
USA har bevilliget store beløb 
til grundlæggende forskning, 
så vises der fra europæisk 
side stor tilbageholdenhed, 
først og fremmest af økologi
ske grunde. 

Eftersom et sådant pro
gram kun kan realiseres på 
global basis - herunder med 
hensyntagen til politiske as
pekter, trafikrettigheder osv. -
er der stadig et stort spørgs
målstegn med hensyn til , 
hvorledes og hvornår et næ
ste generation supersonisk 
trafikfly vil kunne se dagens 
lys. 

Vi (Airbus lndustrie) ser der
for et meget mere udtalt behov 
i øjeblikket for at udvikle et 
subsonisk transportfly, som er 
væsentligt større end de stør
ste, vi kender i dag. Disse fly 
skal være med til at løse de 
problemer, der allerede er ved 
at opstå på grund af den stærkt 
stigende lufttrafik, som forud-



ses at ville tredoble antallet af 
passagermiles i de næste tyve 
år. 

Meget store fly vil være de 
eneste, der kan få transporte
ret flere passagerer, uden at 
man må bygge nye lufthavne 
eller udvide dem, der er over
belastede i dag. Udvidelser i 
en størrelsesorden, der i 
mange tilfælde financielt og 
miljømæssigt ville være uac
ceptable. Yderligere vil nyud
viklede megafly være mere ef
fektive set gennem økonomi
ske briller, ligesom disse fly 
også vil nyde godt af de se
nere års teknologiske frem
skridt. Overgang til megafly vil 
have betydning for Deres 
egne flybilletters pris, og det 
vil samtidigt også være en må
de, hvorpå luftfartsselskaber
ne i fremtiden kan holde deres 
omkostninger nede. Den eu
ropæiske flyindustri - eller 
mere specifikt Airbus lndu
strie, har derfor givet A3XX, 
dvs. etfly større end nogettid
ligere bygget, prioritet. 

Accepterer udfordringen 

JOrgen Thoms sluttede sin ta
le med disse ord: Vi kan sige, 
at vi gennem årevis af studier 
har opbygget en tiltro til, at vi 
nu er i en position, hvor vi kan 
tilbyde luftfartsverdenen det 
produkt, den virkelig ønsker, 
og som kan tilfredsstille dens 
behov i de kommende ti-års 
perioder I det næste århund
rede. Airbus er parat til at ae-

ceptere udfordringen og give 
luftfartsselskaberne et valg i 
et markedssegment, hvor vi 
ikke har været repræsenteret 
indtil nu. 

eller ingen - ekstra investe
ring. Men, de må nødvendig
vis revidere deres plan, når 
A3XX er i fuld produktion, og 
vi har gang i ordrebogen.' • 

Airbus Industries' øverste 
chef, chief executive officer 
Jean Pierson udtalte for nylig: 
"Boeing ønsker at beskytte 
747-400's monopol i marke
dets øverste segment. De vil 
opnå dette med begrænset -

~ Next eneration aircraft 

Next generation 
Supersonlc Commerclal Transport 

250 • 300 pasaengers 
5000 lo 5500 Nm range 

Mach 2 to2.4 
Development cos! : 
datuni (lncl. englnes) 

Next generation 
"Super Jumbo" 

<;=-J: 

"' : 

550 • 650 passengers 
7500 to 8500 Nm range 

Mach 0.85 Development cost: 
35 to40 %ol SCT 

Forfatteren: 

Knud Jørgensen er 
uddannet i Flyvevåb
net, har tjenestegjort 
ved ESK 728 (F-86D) 
og er i dag trafikflyver i 
SAS (DC-9 Classic). 

~ Cessna Single Engine 
Hangar 5 Air Service er blevet forhandler af de nye Single Engines og 

ser frem til at betjene vore kunder med køb og vedligehold af Cessna fly. 
Ny 172'er fremvises i vor hangar. 

Vi er pt. leveringsdygtige i følgende brugte fly og helikoptere: 

C421 - Caravan 208 - C205 - C206 - flere forskellige C172'ere - PA 18-150 
TB9 - Pilatus PC6 - Huges 300 - Bell 206 

Autoriseret 
Cessna servicestation 

HANGAR~ 
AIRSERVJCE 

Autoriseret 
Cessna Caravan 

forhandler 

LUFTHAVNSVEJ 4 • STAUNING LUFTHAVN • 6900 SKJERN• TLF. +45 97 36 92 66 • FAX +45 97 36 92 10 

FLYV • JUL. 97 17 



DM i Ballonflyvning 
Af Christoffer Mundt og Henning Sørensen. 
Foto: Karin van der Mark 

Danmarksmesterskabet i ballonflyvning var 
I lir placeret i det skønne Sorø og omegn 
med base i Kongskilde. Sportsudvalget var 
det drivende element i at arrangementet 
kom op og stll. Det havde fundet frem til en 
belgier, Claude Sauber som stævne/eder og 
Colin Wolstenholme som assistent. 

17 balloner deltog i konkurren
cen, hvor der på fire flyvninger 
blev gennemført otte kon
kurrencer. Onsdag aften en 
"Hesitation waltz", der blev 
vundet af Michael Tschernja 
med 20,25 meter. Torsdag 
morgen en 3-dobbelt konkur
rence; tørst en "pilot declared 

goal" vundet af Henrik Vedel 
Jørgensen med 15,90 meter, 
derefter en "Fly-in" vundet af 
Christoffer Mundt. med 19,99 
meter, og til sidst en "Gordon 
Bennet Memorial" vundet i 
fælleskab af Henning Søren
sen og Michael Tschernja med 
3640 meter. 

Fredag morgen blev der 
udskrevet en "minimums dis
tance" vundet af Henning Sø
rensen med 2473 meter og 
derefter en "Hesitation waltz, 
som blev vundet af Jan Ander
sen med 33 meter. Sidste flyv
ning foregik fredag aften, hvor 
Torben Hansen vandt en "pilot 
declared Goal'' med 22, 10 me
ter og Kirsten Thorbjørn, der 
vandt en "fly-on" med 6,90 me
ter. 

Vinder af Danmarksmes
terskabet i Ballonflyvning 
1997 blev Henning Sørensen. 
Med sin gennemsnitlige me
get høje score (898 p. i snit ud 
af 1000 mulige) sikrede han 
sig mesterskabet for 7. gang 
med sidste års danmarks
mester Jan Andersen på 
andenpladsen og Torben 
Hansen på trejdepladsen. 

Resultat llste 

Det muntreste indslag blev 
givet af Jørn Vinther, da han 
havde droppet sin marker i et 
30 meter højt træ. Han kunne 
hverken få sin chauffør eller 
observatør, bestikket til at 
kravle op efter markeren", og 
da han heller ikke selv ville, 
måtte der andre løsninger til. 
Resolut fik man fat i en jæger, 
der så efter to skud formåede 
at få den genstridige marker 
til jorden. Der blev i det skjulte 
mumlet lidt om, at markeren 
nu er blevet ændret p.g.a. 
skudhuller og derfor var ulov
lig, men det rørte ikke den su
veræne stævneledelse. 

Jørn Vinther modtog også 
herfor Circus Ballon Clubs 
vandrepokal for det noget an
derledes indslag. 

Jægeren er godt tilfreds, 
han har fået en flyvetur. Dog 
uden for jagtsæsonen. • 

1. Henning Sørensen ................ 7186p. 
2. Jan Andersen ........................ 6618p. 
3. Torben Hansen .................... 5575 p. 
4. Michael Tschernja ................ 5566 p. 
5. Christoffer Mundt ................. 5386 p. 
6. Bjarne Jensen ...................... 5073 p. 
7. Jan Basse ............................ 5032 p. 
8. Arne Jakobsen ..................... 4487 p. 
9. Henrik Vedel Jørgensen ...... 4099 p. 
10. Jan Vinther ........................... 4068 p. 
11. Kim Paamand ...................... 3337 p. 
12. Kaj Paamand ....................... 3307 p. 
13. Lau Lauersen ....................... 3263 p. 
14. Ole Flensted ........................ 3197 p. 
15. Kirsten Thorbjørn ................. 2847 p. 
16. Svend Wonsild ..................... 2391 p. 
17. Hans Bang Willadsen .......... 2044 p. 



Nye symboler på ICAO-kortet selv, at at sammenstød mel
lem en springer og et fly efter 
al sandsynlighed vil få fatale 
konsekvenser. 

På det ny Aeronautical Chart, 
ICAO/RDAF, er symbolet for 
en svæveflyveplads ændret til 
en rød firkant omkring et stort 
rødt"G" for glider. En blå cirkel 
udenom et stort rødt "G" står 
for en privat flyveplads, hvorfra 
der foregår svæveflyveaktivi
tet. Et tredie symbol er et stili
stisk dragefly. På steder, hvor 
disse symboler er anbragt, kan 
der foregå optræksaktivitet. 

Optrækshøjden varierer, 
men kan være helt op til 2.000 
ft AGL. Wiren eller snoren kan 
være ned til 6 mm eller endog 
tyndere. Det siger sig selv, at 
det ikke er muligt for en pilot 
på et passerende fly at få øje 
på en sådan optrækssnor. TIi 
gengæld vil han hurtigt blive 
klar over det, hvis han flyver 
ind i den, og risikoen for havari 
er overhængende, både for 
flyet og det svævefly, dragefly 
eller den paraglider, der er 
under optræk. 

Det er GOOD AIRMAN
SHIP at vise hensyn - det kan 
bl.a. gøres ved ikke at over
flyve optrækspladserne. Hold 
en afstand på mindst 1 NM -
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så er både du og optrækspi
loterne på den sikre side. 

Et andet symbol på Aero
nautical Chart, der er værd at 
bemærke sig og tage hensyn 
til, ersymboletforfaldskærms
spring. 

Hvor faldskærmsspring fo
regår i tjenestetiden på en fly
veplads med radiobetjening vil 
ankommende piloter blive ad
viseret om aktiviteten. 

Problemer kan opstå, hvor 
der foregår faldskærmsspring 
på en flyveplads på tidspunk
ter, hvor radioen ikke er be
mandet, eller på selvbetje
ningspladser. Derudover sprin
ges der på et antal private plad
ser og springområder. 

Fælles for alle steder, hvor 
der udføres faldskærmsspring, 
er, at de er markeret på Aero
nautical Chart med det orange 
faldskærmssymbol: 

Steder der er markeretmed 
dette symbol, bør ikke over
flyves, men passeres i god af
stand. En faldskærmssprin
ger i frit fald nærmer sig en 
lodret faldhastighed på 200 
km i timen, og det siger sig 

Udover de nævnte marke
rede steder kan der finde fly
veopvisn i nger med fald
skærmsspring sted mange 
andre steder, og det er kun i 
få tilfælde, at der vil blive ud
sendt NOTAM om begivenhe
den. 

Så hvis der før eller under 
en flyvning opstår den mindste 
mistanke om, at man er kom
met i nærheden af et sted, hvor 
der foregår optræk eller fald
skærmsudspring, er det en god 
ide at holde rigelig afstand til 
det. • 

Artiklen er med tilladelse 
sakset fra SLV's FLYSIK -
Luftfartstilsynet informerer. 

Kære flyejer 
- Vi tilbyder: 

~ Overhaul på alle stempelmotorer 
~ 5hockloading insp. af stempelmotorer 
~ Overhaul af motorkomponenter 
~ Alt indenfor strukturarbejde 
~ Reparation og servcie op til 5.700 kø 
~ Udførelse af diverse 5TC 
~ Udførelse af støjdæmpning 
~ Stort lager og div. flyreservedele 
~ Kan hjælpe dig mere end du tror 

~ Prøv os - JAR 145 godkendt 
~ Medlem af Aut. danske flyværksteder 
~ Værkstedet har over 25 års erfaring 

North-West Air Service A/S 
Thisted Airport . DK-7730, Hanstholm 
Tlf.: 97 96 53 22 . FAX: 97 96 53 02 
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For toogtyvende gang afholdtes dette kæm
pe air show med US Air Force som vært. 
Og værten har snart fødselsdag. Den 18. 
september fejrer USAF sin 50 års dag, og 
der er i den anledning allerede taget hul på 
festlighederne. De 50 fejres i løbet af året 
med en lang række arrangementer over hele 
USA og også Air Fete '97 på RAF Mildenha/1 
nordøst for Cambridge havde indslag i an
ledning af fødselsdagen. 

Lidt historie 

RAF Mildenhall blev åbnet 
som flyvestation den 16. okto
ber 1934. Kun fire dage sene
re var den udgangspunkt for 

det berømte Mac Robertson 
Air Race fra England til Austra
lien. Her var der som bekendt 
dansk deltagelse ved Michael 
Hansen og Daniel Jensen i 

Patrouille de France besMr af otte Alpha Jet. Her er første 
,,bølge" under start. 

deres Desoutter. Den 15. no
vember ankom Royal Air For
ce 's Eskadrille 99 B med 
Handley Page Heyford bom
befly. Under Anden Verdens
krig var Mildenhall base for 
Wellington bombere. 

I forbindelse med luftbroen 
til Berlin i 1948-49 blev US Air 
Force inviteret til at flyve fra 
Mildenhall, der i dag er blevet 
hjemsted for USAF 100th Air 
Refueling Wing plus en del 
andre specialenheder. 

McDonne/1 Douglas C-17 A Globemaster III er et stort fragtfly med 
fire jetmotorer. Lasteevne 56 tons. Kan operere fra korte (1000 
m) uforberedte baner. 

Rockwell B-1 B umiddelbart 
efter start. Flyet, der har 
variabel vingegeometri, kan 
flyve med overlydshastighed i 
lav højde og mach 2 i større 
højder, rækkevidde 9.820 km. 



~ 
1947-1997 

Når det danske flyvevå
bens Lockheed F-16 øver sig 
i lufttankning er det med Bo
eing KC-135R Stratotanker el
ler McDonnell Douglas KC-
1 0A Extender netop fra 1 00th 
Air Refueling Wing. 

Nimrod MR2P bruges af Royal Air Force til havovervågning og anti-uMdsfly. Det er baseret på 

Air Fete . 

I løbet af de foregående 21 
gange Air Fete har været af
holdt, har der været deltagel
se fra 25 forskellige nationer. 

I år kunne man tælle yder
ligere tre nye lande blandt del
tagerne. Ungarn og Slovenien 
deltog i udstillingen med hhv. 
en Antonov An-26 og en Pila
tus PC-9. Det tredie land var 
Sverige, der var med i både 
udstillingen og i opvisnings
flyvningen med en SAAB 
JA37 Viggen. 

Det danske flyvevåben var 
også med i udstillingen med to 
Lockheed F-16, ET-197 fra 
ESK 726 og E-607 fra ESK 
723. 

I en flyveopvisning skal der 
helst være et trækplaster. Det 
er som regel et opvisnings
hold, f.x. Red Arrows fra Royal 
Air Force. I anledning af USAF 
50 års fødselsdag havde ar
rangørerne rigtigt lagt sig i se
len, idet der var ikke mindre 
end seks opvisningshold. Og 
de 300.000 tilskuere blev ikke 
skuffede over disse hold: 

Royal Jordanian Falcons 
fløj Extra 300 , Patrouille 
Suisse fløj Northrop F-5E Ti
ger 11, det italienske hold 
Frecce Tricolori bruger Aer
macchi MB339A, det engel
ske hold Red Arrows flyver i 

det i 1950-erne 
fremstillede civile 
trafikfly Comet. 
Nimrod kan udstyres 
med bomber, miner, 
orpedoer mm. 

The Thunderbirds, 
der flyver 
Lockheed F-16C, 
er USAF's 
opvisningshold. 
Foto: USAF. 

BAe Hawk T1 A og Patrouille de 
France bruger Alpha Jet. Det 
sidste hold var USAF's eget, 
kaldet Thunderbirds, med 
Lockheed F-16C Fighting Fal
con. Dette hold har kun delta
get en gang tidligere i Air Fete 
(i 1984), og det giver ikke flere 
opvisninger i Europa i år. Thun
derbirds fløj kun en gang og 
returnerede til USA til andre 
engagementer dagen efter. 

En anden sjælden fugl er 
Northrop B-2A Spirit. Den kom 

direkte fra USA, lå i venteposi
tion et stykke tid indtil dens 
plads i opvisningen, lavede to 
overflyvninger eskorteret af to 
McDonnell Douglas F-15 Eag
le og flø j derefter tilbage til 
USA. Når man ser 8-2 på af
stand i luften ligner den kun en 
streg, og det er ikke vanskeligt 
at forstå, at den er svær for 
fjenden at opdage, selv med 
radar. 

I udstillingen og opvisnin
gen deltog stort set alt hvad 

Lockheed F-117 A Nighthawk stealth fighter var udstillet under bevogtning. F-117 er bevæbnet 
med laserstyrede bomber og missiler. Som på B-2 er alt gemt væk i kroppen for at minimere 
radarekkoet. 

der findes af jagere, tankfly, 
specialfly, transportfly, over
vågn i ngsfly, bombefly etc. 
Derudover var der forskellige 
udstillinger i hangarerne, bl.a. 
en replica af Bell X-1. De ud
valgte fotos viser nogle af de 
fly vi sjældent/aldrig ser i Dan
mark. • 

Northrop B-2A Spirit ser kun 
ud af noget, hvis den fotogra
feres nede fra. B-2 kan med
føre 16 missiler eller A-bom
ber, alt gemt væk i kroppen. 



Katana DA 40. 

Når man besøger en fagudstil
ling, er det ikke kun de udstille
de genstande, der påkalder sig 
ens opmærksomhed - det kan 
være næsten lige så interes
sant, hvad man ikke ser af det, 
man havde ventet at finde. 

På den store Aero 97 flyve
udstilling i Friedrichshafen i 
april var det fx Grob, man ikke 
så noget til, skønt firmaet el
lers plejer at have en stor 
stand. Og det skyldes desvær
re ikke, at Grob kan sælge sine 
fly uden at bruge tid og penge 
på at være med på fagudstil
linger, men den barske kends
gerning, at man for tiden ikke 
har nogen produktion. Der er 
nu kun et halvt hundrede 
ansatte, hovedsagelig i repara
tionsafdelingen, dels på kon
struktionskontoret, så fabrik
ken lever stadig, selv om den 
nok ikke har det så godt rent 
finansielt - forbundsregeringen 
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Mere om Aero'97 
Fotos: Knud Larsen 

Andel del af vor reportage fra den store flyveudstiling i Friedrichshafen 
ved Bodensøen. 

har annulleret udviklingskon
trakten for det højtflyvende 
forskningsfly Strata. 

Diamond 

For to år siden var den store 
nyhed hos Diamond, eller 
HOAC, som det den gang 
hed, et firesædet helmetalfly, 
Excalibur, konstrueret af den 
bekendte italienske konstruk
tør Stelio Frati, der kaldte det 
F15F. Fremstillingen af struk
turdelene skulle foregå i Rus-

land, sammenbygningen og 
installationssarbejdet i Østrig. 

Siden har man ikke hørt 
meget til projektet. Det første 
fly blev ikke som forudsagt le- . 
veret i marts 1996. Det blev 
faktisk aldrig leveret, for pro
jektet er opgivet. Efterspørg
selen var for lille, sagde en 
Diamond sælger - og gav sig 
så til at tale om hvilken frem
ragende firesæder, fabrikken 
selv har lavet, DA40 Katana. 

Den omtalte vi allerede i før
ste del af artiklen Ouni-numme-

ret, side 17), og i tilslutning hertil 
kan vi oplyse, at introduk
tionsprisen for versionerne 
med Rotax 914 eller Continen
tal 10-240 er DM 199.900, 
mens Lycoming 10-360 udga
ven koster DM 230.000. 

Disse priser gælder for de 
sammenlagt første 50 fly; der
efter er prisen henholdsvis 
DM 220.000 og DM 250.000. 

De nævnte priser er uden 
.,Mehrwertsteuer" (moms). 

Udover standardudgaven 
af Diamond med 81 hk Rotax 
912 tilbyder man nu også 
DA20-C1 Speed Katana med 
125 hk Teledyne Continental 
IO-240-B.Den rejser med 134 
knob (248 km/t) mod stan
dardudgavens 119 knob (220 
km/t) og stigehastigheden er 
øget fra 730 fpm (3,7 m/s) til 
1.050 fpm (5,3 m/s). 

Dansk forhandler af Dia
monds fly er Air Alpha, Oden
se Lufthavn. 

General Avla F22 

Førnævnte Stelio Frati er nu 
teknisk direktør for General 
Avia, der har sat hans tosæ
dede privatfly F22 i produktion 
og nu skulle have leveret nr. 
13 - en overgang så det ellers 
ud til, at Rhein Flugzeugbau 
skulle bygge det elegante fly. 

F22, der er lavvinget, fløj 
første gang i 1989 og gik en 
overgang over det ikke rigtig 
dækkende navn Pinguino. Det 

General Avia, F22-C Sprint. 



Revolution Mini-500. 

tilbydes i ikke færre end fem 
udgaver: 

F22A, 116 hk Lycoming O-
235-N2C, fast propel, fast 
understel, USD 98.000. 

F22B, 160 hk Lycoming O-
320-D2A, fast propel, fast 
understel, USD 109.300. 

F22Rf, 160 hk Lycoming 
O-320-D1 A, stilbar propel, 
fast understel, USD 127.500. 

F22R, 160 hk Lycoming O-
320-D 1 A, stilbar propel, op
trækkeligt understel, USD 
143.500. 

F22C, 180 hk Lycoming O-
360-A 1 A, stilbar propel, op
trækkeligt understel, USD 
149.500. 

Flyet virker rummeligt- der 
er plads nok på instrument
panelettil at udruste det til IFR 
- og kan bruges til kunstflyv
ning. Det er godkendt til be
lastninger på + 6g og -3g. 

Af pladshensyn må vi nøjes 
med data for F22A. 

General Avia, via U. Co
mandini 38, l-00173Roma, tlf. 
00 39 (6) 723 16 51, fax. 00 
39 (6) 723 45 36. 

General Avla F22A 

116 hk Lycoming 0-320-N2C 
Spændvidde ................... 8,50 m 
Længde .......................... 7,40 m 
Højde ............................. 2,84 m 
Vingeareal ..................... 10,8 m2 
Tornvægt ......................... 510 kg 
Fuldvægt ....................... .. 780 kg 
Max. hastighed ........... 220 km/t 
Stallhastighed .............. 92 km/t 
Stigehastighed ............ 3,25 m/s 
Tjen.tophøjde ........... 13.000 fod 
Startdistance ................... 320 m 
Landingsdistance ............ 200 m 
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Revolution Mini-500 

Mini-500 ligner en lille udgave 
af Hughes 500, deraf navnet. 
Den er ensædet og har stem
pelmotor, en vandkølet Rotax 
582 på kun 67 hk. 

Den tobladede rotor har 
bjælke af aluminium og be
klædning af komposit. Kroppen 
er en svejst stålrørskonstruk
tion, hvorpå der er monteret 
skaller af glasfiberkomposit. 

Mini-500 fås kun som byg
gesæt og ifølge fabrikanten 
Revolution Helicopters kan den 
bygges (samles) på 50-60 ti
mer, hvortil kommer maling. Nu 
skal man jo tage den slags op
givelser med et gran salt, i dette 
tilfælde nok en velvoksen por
tion. 

De første byggesæt blev 
leveret i foråret 1995, og fabrik
ken har nu sendt omkring 

Extra E400. 

1.000 byggesæt på markedet. 
I Friedrichshafen blev prisen 
inkl. instrumenter og levering 
til tysk havn opgivet til DM 
58.700. 

Revolution Helicopters Cor
poration Ine., 1905 W Jesse 
James Road, Excelsior Springs, 
Missouri64024, USA. Tlf. 1 (816) 
637 2800, fax I (816) 637 7936. 

Revolution Mlnl-500 

67 hk Rotax 582 
Motordiameter ................ 5,85 m 
Længde ............................ 6,8 m 
Højde ............................... 2,7 m 
Tornvægt .........•............... 220 kg 
Fuldvægt ......................... 381 kg 
Max. rejsehastighed ... 185 km/t 
Økon. rejsehastighed .. 120 km/t 
Stigehastighed .............. 5,6 mis 
Tjen.tophøjde ........... 10.000 fod 
Flyvetid .......................... 3 timer 

Extra E400 

Extra's nye rejsefly E400, der 
havde sin debut på I LA-udstil
lingen i Berlin i fjor, var natur
ligvis også med på Aero 97. 
Den kunne bryste sig af et 
splinternyt typeluftdygtig
hedsbevis, overrakt på udstil
lingens første dag i lufthavnen 
i Friedrichshafen. 

E400 er højvinget, men vin
gen er helt fritbærende. Flyet 
har optrække ligt understel, og 
har trykkabine med plads til 
seks personer, to i pilotsæder
ne og fire i en kabine, hvor 
man sidder som i jernbaneku
pe, de to forreste altså med 
ryggen i flyveretningen. 

E400 er dog ikke så avan
ceret, at den har turbinemotor. 
Den "nøjes" med en stempel
motor af typen Teledyne Con
tinental TSIO-550-A på 350 hk. 
Men den er ret så sofistikeret: 
Den er turboladet, har intercoo
ler og er vædskekø let. Gangti
den mellem hovedeftersyn er 
2.000 timer. 

Prisen for en "fully equip
ped" E400 er 1.300.000 DM 
plus moms. 



Extra Flugzeugbau GmbH. 
Flugplatz Dinslaken, Schwar
zeHeide 21, D-46569 H0nxe, 
Tyskland. Tlf004928589137 
o, fax 00 49 2858 9137 30. 

Extra E400 

350 hk Continental TSI0-550-A 
Spændvidde .................. 11,50 m 
Længde .......................... 9,39 m 
Højde ............................. 3,09 m 
Vingeareal ..................... 14,3 m2 

Tornvægt ...................... 1.206 kg 
Fuldvægt ...................... 1.950 kg 
Max. hastighed ........... 480 km/I 
Økon. rejsehast. ......... 424 km/I 
Flyvestrækning ........... 1.700 km 

Business Fli 
er autoriseret . 

;?,H 

og reservedels; 
Vi tilbyder vo _ 
både når det :, 

Business 

Stemme S10 
Stemme S10 

Det tosædede motorsvævefly 
Stemme S10 hører med en 
stykpris på 250.000-300.000 
DM til i sportsflyenes "over
klasse", men er alligevel ble
vet en "sællert"· Fabrikken vil 
i år aflevere fly nr. 100. 

Mere end 70 er eksporte
ret, og leverancerne spæn
der fra Australien over Sydaf
rika til Alaska, og der er endda 
solgt to til US Air Force Acad
emy i Coloarado, hvor de 
bruges til at indvie kadetter-

Stemme S10-VT 

115 hk Rotax 914 
Spændvidde ................ 23,00 m 
Længde ............... .......... 8,42 m 
Højde ............................ 1,80 m 
Vingeareal .................... 18, 7 m2 

Tornvægt ........................ 645 kg 
Fuldvægt ........................ 850 kg 
Rejsehastighed ......... 235 km/I 
Stallhastighed ............... 78 km/I 
Bedste glidetal ...................... 50 

ne i den højere form for flyv
ning. 

På Aero 97 viste Stemme 
en ny version, S10-VT med 
turboladet Rotax 914 motor. 
Ved max. startvægt stiger den 
med 4 m/s ved havoverfladen, 
og når den er nået op i 8.000 
meter, er stigehastigheden 
næsten 2 m/s. 

Aviat A-1 Husky 

Spareparts 
es A/S 
Aircraft Service Center 

. for Skandinavien og Ukraine. 
'. til alle ejere/operatører af Beech-fly, 
~ ligeholdelse og reservedele. 
I _____________ , ..... _ 

JM authorization no. SLV 014 

Sindal Airport -0~1,,., -Tel. +45 98 93 62 22 - Fax +45 98 93 64 93 
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Stemme har opgivet sine 
fabrikslokaler i selve Berlin og 
er rykket ind på Strausberg, 
en tidligere militærflyveplads 
ca. 40 km øst for byen. 

Stemme GmbH & Co. KG, 
Flugplatz Strausberg, D-15344 
Strausberg, Tyskland. Tlf. 00 
49 33 41 31 11 70, fax 00 49 
33413111 73. 

Aviat Husky 

Det fortælles, at Frank Chris
tensen (ham med Christen 
Eagle) i sin tid forsøgte at købe 
rettighederne til Super Cub. Pi
per ville imidlertid ikke sælge 
dem, og så fik Christensen 
Herb Rawdon til at konstruere 
en ny udgave af den berømte 
klassiker. 

Det nye fly, A-1 Husky (slæ
dehund) minder da også gan
ske meget om Super Cub, 
men har dog ikke de karakte
ristiske runde Cub-vingetip
per. Det er et arbejdsfly til brug 
affx politi, læger, missionærer 
o.l. i tyndt befolkede områder. 
Thomas P. Dietrich, der re
præsenterer fabrikken i Tysk
land m.v., regner med at sæl
ge 6-8 fly om året, bl.a. til bug
sering af svævefly, men også 
til folk, der synes, at det stadig 
er sjovt at flyve og gerne vi l 
lande uden for flyvepladser · 
altså den type mennesker, 
som kører firehjulstrækker. 

På Aero 97 kunne man 
købe Husky (med radio m.v.) 
til "messepris", 230.000 DM, 
incl. 15% tysk moms. 

Thomas P. Dietrich, Hegna
cherstrasse 43, D-70736Tysk
land. Tlf. 00 49 711 513 484, 
fax00049 711519145. • 

Avlat A-1 Husky 

180 hk Lycoming 0-360-C1G 
Spændvidde ................ 10,82 m 
Længde ........................... 6,9 m 
Vingeareal .................... 17,0 m2 

Tornvægt ....................... 540 kg 
Fuldvægt ....................... 816 kg 
Max. hastighed .......... 233 km/I 
Økon. rejsehast. ........ 209 km/I 
Stallhaslighed .............. 67 km/I 
Tjen.tophøjde .......... 20.000 fod 
Startdistance ............. ....... 61 m 
Landingsdistance ........... 106 m 
Flyvestrækning ......... 1.290 km 
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KDA Airfield Manual 
Airfield Manualen har undergået en forandring. 
Nogle abonnenter har været utilfredse med ændringerne, 
mens andre har været positive over moderniseringen. 

Det var tandlæge Fritz Bang, 
der for over 30 år siden fik ide
en til at lave en oversigt over 
alle landets flyvepladser. 
Også dengang var parolen, 
når nogen fik en ide: Ja, men 
den laver du så. Og det gjorde 
Fritz Bang i mange år. 

Som det fremgår af ringbin
det er det stadigvæk KDA's 
Airfield Manual. Den bliver blot 
produceret hos Jeppesen/ 
Bottlang. 

Overgangen til Jeppesen/ 
Bottlang har også den flyve
sikkerhedsmæssige fordel, at 
der nu udsendes rettelsessi
der 13 gange pr. år i stedet for 
tidligere max. fire gange. Det 
gør at indholdet er mere up
to-date. 

to sider om flyvepladsens tele
fonnummer, tanknings-mulig
heder etc., kan det synes ind
viklet, at man nu skal slå op 
flere steder for at få de samme 
oplysninger. 

Det kræver lidt tilvænning, 
men det har dog den fordel, 
at hvis man skal til f. eks. 
Norge eller Tyskland, så ved 
man lige præcis, hvor man 
kan finde oplysningerne -
nemlig i de samme afsnit som 
i den danske manual. 

Forbedringer 

Der er en række områder, der 
trænger til forbedring. Derfor
handles nu med Jeppesen om 
eksempelvis at få indført det 
gamle afsnit om udfyldelse af 
en flyveplan inkl. eksempler. 
Forbedringerne vil løbende 
komme med rettelsessiderne. 
Har du rettelser til indholdet er 
du som tidligere velkommen 
til at sende dem til KDA, der 
sørger for at bringe informa
tionerne videre. • 

Rettelsessiderne, som man 
tegnede abonnement på, ud
kom 3 - 4 gange om året. Kun 
midt i 80-erne kneb det med at 
få produceret de lovede rettel
sessider. I 1988 tiltrådte over
flyveleder Aage Simonsen, 
Roskilde Tower, som redaktør. 
Jobbet har han udført med sta
bilitet og omhu indtil januar 
1997, hvor produktionen blev 
flyttet ud af KDA-huset til Jep
pesen. 

Ændringen blev planlagt i 
løbet af efteråret '96 med 
overgang i januar 1997. Det 
var klart, at der måtte indgåes 
nogle kompromisser rent lay
out- og indholdsmæssigt, idet 
Jeppesen var interesseret i at 
opbygge manualen på samme 
måde som de øvrige manualer, 
de udgiver. Ved at anvende 
Jeppesen standardlayout kan 
produktionsprisen holdes ne
de, og det bliver muligt at ud
sende rettelser 13 gang pr. år 
uden at prisen er steget. Derfor 
vil man finde, at afsnit, der i den 
gamle AFM var skræddersyet 
til danske forhold, nu også 
omfatter oplysninger om Euro
pa. For visse afsnits vedkom
mende både på engelsk, tysk 
og fransk. Det forventes dog, 
at afsnittene på fransk udgår. 

.JEPPESEN 211 SEP94 19!1 BØRLØSE 

Tidkrævende 

Ajourføring af oplysninger i 
Airfield Manualen blev mere 
og mere tidkrævende. Blot et 
lille eksempel: Når telefonsel
skaberne ændrer telefonnum
rene medfører det et omfat
tende arbejde med ændring af 
numre og foretage krydsrefe
rencer til alle øvrige sider i ma
nualen. Derudovererdettem
meligt bekosteligt at trykke og 
udsende de nye sider med te
lefonnumret som eneste æn
dring. Problemstillingen var 
den samme med de evige 
ændringer af luftrumsstruktu
ren. Der var derfor mange 
grunde til at overveje den 
fremtidige produktion. 

Jeppesen producerer de 
kendte Jeppesen Airway Ma
nual (IFR) for stort set hele 
verden og Bottlang systemet 
for VFR-flyvningen. Jeppesen 
har de seneste ti år produceret 
Airfield Manual Norway for 
Norsk Aero Klubb, så det var 
nærliggende for KDA at over
veje samme løsning som 
nordmændene. 
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Problemer 

Et andet problem har været de 
danske bogstaver æ, ø og å. 
I de første rettelsessider var de 
omskrevet til ae, oe og aa, 
hvorved der gik kuk i sidepla
ceringen. Nu er de danske bog
staver ved at være indført, og 
i løbet af året bliver de placeret 
korrekt i henhold til den dan
ske alfabet. De genbrugte kort 
fra den gamle AFM bliver teg
net om til standardformat og 
udsendt som rettelsessider. 

Når man i den gamle AFM 
kunne få alle oplysninger på 

-
-

-
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Jobrotation 
Af Thorbjørn Ancker 

1. maj byttede SLVs to vicedirektører Sven 
Erik Andresen og Morten Dambæk job. Det 
var direktør Asmussen, der fik ideen, og vi 
har talt med ham om baggrunden. 

Hvad er baggrunden for den
ne jobrokade - og hvem fik 
ideen? 

Ideen til dette jobbytte opstod 
hos mig, fordi jeg lige siden 
min tiltrædelse i oktober har 
haft vældig gode og gavnlige 
drøftelser med begge vicedi
rektører om alle større forhold 
indenfor SL\/. Undervejs i vore 
møder har både Andresen og 
Dambæk haft mange gode og 
kreative ideer til, hvad der bur
de laves på den andens om
råde. Og så var tanken jo nær
liggende, at de skulle have lov 
at prøve kræfter på hinandens 
områder. 

Da begge vicedirektører 
syntes, det var en god ide, 
besluttede vi i fællesskab at 
gennemføre rokaden med virk
ning fra 1 . maj. Samtidig med 
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at det vil give de to vicedirek
tører nye udfordringer og SLV 
fornyelse, betyder ændringen 
jo også, at der ikke bare er 
kommet ny direktør, men og
så nye vicedirektører. Jeg er 
sikker på, at det vil bidrage til 
at styrke den samlede ledelse. 

Vil jobrotationen medføre 
organisationsændringer ? 

Det kan jeg jo ikke sige no
get sikkert om på dette tids
punkt. Der er ikke aktuelle pla
ner om det, men når menin
gen er fornyelse, så har man 
en pligt til at se på tingene med 
friske øjne, og derfor kan det 
da godt være at man finder ud 
af, at det vil være mere prak
tisk eller hensigtsmæssigt at 
udføre opgaverne under en 
anden organisationstorm end 
den,vi kenderidag. 

Luftsfartsdirektør Ole Asmussen. 

Skal jobrokaden også ses 
som en opfordring til større 
intern mobilitet i SLV? 

Ja, det kan man måske nok 
sige. Jeg synes ikke, det er 
nogen god ide, at folk sidder 

for længe i en stilling. Der sker 
to ting, som bliver mere og 
mere tydelige, jo længere man 
sidder i en stilling. Dels bliver 
ens viden, indsigt og faglige 
kunnen større og større. Men 
samtidig bliver ens evne til at 
se nyt på tingene mindre og 
mindre. Jeg tror derfor, at hvis 
man ønsker fornyelse og 
fremdrift i en organisation, må 
man stimulere medarbejder
ne på alle niveauer til at søge 
rundt i organisationen . Jeg 
synes nu ikke, at det er noget 
stort problem i SLV. Der er ge
nerelt en god tendens til at folk 
med mellemrum søger nye 
udfordringer indenfor andre 
arbejdsområder, men jeg ser 
da gerne, at der kommer en 
endnu større intern mobilitet. 

(Efter SLV Nyt) 

Morten Dambæk (t.v.) og 
Svend Erik Andresen. 
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Morten Dambæk 
Tidligere chef for Luftfartstilsynet og fra 1. maj 
chef for Flyvesikringstjenesten. 

Flyvesikringstjenestens nyechef, vicedirektør Morten Dam
bæk, er 44 år. Han er student fra Sorø Akademi og senere 
cand. jur. fra Københavns Universitet. I perioden 1973-76 
arbejdede han som trafikassistent hos Copenhagen Air Ser
vice, hvor han fik sin første interesse for luftfart. Efter aftje
ning af værnepligt 1977-78 blev han ansat i SLV. 

I juli 1983 blev han udnævnt til chef for Juridisk Kontor 
- en stilling han sad i frem til 1989. Dengang var Juridisk 
Kontors hovedopgaver at varetage koncessioner til luft
fartsselskaber, strafforfølgning og juridisk rådgivning og 
bistand til SLV's øvrige afdelinger. I november 1989 blev 
Morten Dambæk udnævnt til chef for Luftfartstilsynet, som 
dengang havde 65 medarbejdere. ldag har Luftfartstilsynet 
95 ansatte, idet opgaver med forskriftsarbejde, strafforføl
gelse, security og registrering af luftfartøjer er blevet tilført 
afdelingen i løbet af de seneste år. 

Ved siden af arbejdet som tilsynschef har Morten Dam
bæk deltaget i det internationale luftfartssamarbejde i Joint 
Aviation Authorities (JAA), 11992 blev han viceformand og 
i 1993 formand for JAA. 1994-95 sad Dambæk i JAAs Ex
ecutive Board. 

Hvad er det første, du vil gøre som chef for Flyvesik
ringstjenesten? 

Jeg vil sætte mig sammen med chefkredsen og lytte. 
Det, jeg hører, vil jeg så parre med, hvordan jeg selv - på 
baggrund af mine erfaringer - synes, at en organisation 
skal ledes. Og jeg vil tage en tradition fra Luftfartstilsynet 
med mig derover, nemlig at den øverste ledelse i F skal 
mødes en gang om ugen til gensidig orientering og 
drøftelse." 

Hvad er dine forventninger til jobbet? 

Først og fremmest, at jeg forlader den direkte indflydel
se på sagsbehandlingen og i stedet kommer til et job med 
fokus på ledelse. Jeg tror, at i en organsation som Flyve
sikringstjenesten, der er så geografisk og opgavemæssslgt 
spredt, er det vigtigt som leder at holde sammen på enhe
derne og sikre, at opgaverne løses efter ensartede 
principper. 

Men jeg har også noteret mig, at jobbet som chef i Fly
vesikringstjenesten ikke er nær så udadvendt i forhold til 
luftfartsverdenen som jobbet som chef for Luftfartstilsynet. 

Hvorfor har du sagt ja til at skifte job? 

Det er en god ide med jobrotation, fordi man let kom
mer til - både som leder og som medarbejder- at pleje sine 
personlige "Hassan'er", når man har siddet længe i et job, 
og det kan ikke være i organisationens interesse. Desuden 
har det den positive sideeffekt, at man udover at se på 
tingene med friske øjne også tager de bedste erfaringer 
fra ens tidligere jobs med sig. På den måde medvirker det 
til at gøre organisationen mere homogen. 

FLYV • JUL. 97 

S.E. Andresen 
Tidligere chef for Flyvesikringstjenesten, og fra 
1. maj chef for Luftfartstilsynet. 

Den nye chef for Luftfartstilsynet, vicedirektør Sven Erik 
Andresen er 58 år og har en baggrund som civilingeniør. 
Han er kandidat fra 1964. Efter sin uddannelse var han 
værnepligtig i Flyvevåbnet, derefteringeniør (flyverløjtnant) 
ved Flyvematerielkommandoen. 11967 blev han ansat i SLV 
ved Flyveradiotjenestens Inspektorat, som stod for 
anskaffelse af udstyr til SLV's flyvesikringstjenester. 

11973 blev Sven Erik Andresen chef for et "Koordinations
og Planlægningssekretariat", der senere blev til Planlæg
ningsafdelingen. 11985 vendte han imidlertid tilbage til fly
vesikringsanlæggene, først som afdelingsingeniør og chef 
for Teleteknisk Tjeneste, og fra 1987 som chef for Luft
fartstjenesten. Afdelingen gennemgik en del justeringer, in
den området efter en større organisationsudvikling i 1992 
fik den struktur, vi kender i dag som Flyvesikringstjenesten. 

Under hele sin karriere i SLV har S.E. Andresen deltaget 
i internationalt arbejde, bl.a. i ICAO's "Committee on Fu
ture Air Navigation Systems" (FANS) fra 1984 til 1993. Han 
har desuden repræsenteret Danmark i EUROCONTROL's 
Committee of Management og ECAC's EATCHIP Project 
Board og har i nordisk regi arbejdet med NHIP (Nordic Har
monisation and Integration Project), senest som formand 
for Executive Board. 

Sven E. Andresen har siden 1985 haft certifikat som 
privatpilot (A-certifikat) . 

Hvorfor har du sagt ja til at skifte job? 

Jeg har sagt ja, fordi det for mig betyder en ny udfordring 
og en afveksling i forhold til de sidste 10 år. Jeg blev jo 
ansat som chef for Luftfartstjenesten for præcis 1 O år siden 
den 1. april 1987, og det er derfor en kærkommen lejlighed 
til at prøve noget andet. 

Hvad er det første, du vil gøre som chef for Luftfartstil
synet? 

Mine allerførste handlinger vil være at sætte mig sammen 
med Luftfartstilsynets chefgruppe for at få et bedre indblik 
i de enkelte kontorers arbejdsområder. Selvom jeg 
selvfølgelig ikke er helt ukendt med Tilsynets arbejdsområ
der, er det jo noget helt andet at sidde der som chef. 

Hvad er dine forventninger til jobbet? 

Jeg forventer først og fremmest, at karakteren af arbejdet 
er anderledes - det er jo alligevel et spring at gå fra et stort 
driftsområde til et stort tilsynsområde. Alligevel er der 
lighedspunkter - Tilsynet har jo ligesom Flyvesikringstjene
sten et stort internationalt engagement. Netop internationalt 
tror jeg, at man på tilsynsområdet står overfor en stor 
udfordring med at få bragt tilsyn med flyvesikringsfunktioner 
og dette områdes udstyr op på samme niveau, som tilsyn 
med flyudstyr, så jeg glæder mig til at komme igang. 
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Oscar 
Yankee 

Kommentarer 
Udskiftningen af Premiairs flå
de med fly fra det engelske 
moderselskab fortsætter. Air
busA3200Y-CNB erfra 1991 
og har hidtil fløjet for Airtours 
som G-DRVE. 

DC-10 OY-CNO er indlejet 
indtil 15. november 2000. Den 
er bygget i 1978 til Singapore 
Airlines som 9V-SDA og har 
senest fløjet i Mexico som XA
SYE. 

Prøveflyvningsprogram
met med Lancair OY-CUA har 
inklusive papirarbejdet varet 
næsten tre år (den fløj første 
gang den 26. april 1994). Den 
har luftdygtighedsbevis i ex
perimentalkategorien. 

Tilgang 

OY- Type 

APL Boeing 737-500 
CNB AirbusA320 
CNB MOD DC-10-30 
CUA Lancair 320 

Slettet 

OY- Type Dato 

ARM Beech 76 21.5. 
AUG Citabria 22.5. 
BIS MU-2B 21.5. 
BVE Beech 200 6.3. 
BXH Bergfalke li 15.11 .95 
SAU Boeing 727 6.5. 
SKY Piper PA-31-350 21 .5. 
TTC Beech 60 15.5. 
XFG K8B 6.5. 
XOE DG-300 Elan 14.5. 
XOY DG-400 12.5. 
XTC DG-300 Elan 7.5. 

Ejerskifte 

OY- Type Reg.dato 

ALR 
AW 
AZH 
BSR 
FPX 
GAJ 
XCM 
XIZ 

Piper Cub 
Beagle Terrier 
Cessna F 172E 
Cessna 172D 
SHK-1 
AA-5A 
SZD-36 
PIK-20D 

3.6. 
27.5. 
15.5. 
15.5. 
26.5. 
27.5. 
27.5. 
26.5. 

Fabr. nr. Reg.dato Ejer 

28722 
221 
46990 
01289-408 

26.3. 
18.3. 
29.5. 
13.5. 

Maersk Air, Kastrup 
Premiair, Kastrup 
Premiair, Kastrup 
Jens Peter Jensen, Dragør 

Ejer 

Erik Thestrup, Slagelse 
R.Hove-Christensen , Nakskov 
Bent Dall, Roskilde 
Niels Br0el 
Midtsjællands Svæveflyveklub 
Sterling European 
Center Air, Roskilde 
Handelsselskabet, Lystrup 
FSN Ålborg Stk. 
H. Breidahl, Holte 
P. Bruhn-Jensen, Gilleleje 
H. Sindrup, Rønnede + 

Årsag 

Solgt til England 
Solg til England 
Solgt til Holland 
Udlejet til Kenya 
Solgt til Sverige 
Solgt til USA 
Solgt til England 
Solgt til USA 
Havareret 
Solgt til Tyskland 
Solgt til Luxemburg 
Solgt til England 

Nuværende ejer Tidligere ejer 

Jens Chr. Riis, Hanstholm Hans Lodbjerg, Ringkøbing 
Kaj Weldingh, Sønderborg Poul Dam Nielsen, Kolding 
Steen H. Eriksen, Billund C.H. Matzen, Løgumkloster 
Erik Gjørup Kristensen, Højslev Air Alpha, Odense 
Niels Sundberg, Billund Steen Adamsen, Rødvig 
Peter Wendelboe, Grenå Ålborg Air Taxi 
Ulrik Schåfer, Birkerød + Egon Trust, Hillerød + 
G-7 Gruppen, Egtved Ole Termansen, Bredsten+ 

OY-CJO Polliwagen 320 cln 8501-1753N fotograferet i EKRK den 7/3-97 før den første flyvning sammen med ejeren Jens 
Kannegaard - umiddelbart før afgang til Ringsted, hvor flyet nu er hjemmehørende. 
Originalmodel/en er modificeret med fast understel, ~ den lettere kan benyttes pA græsbaner. 
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UL-ulykken på Fyn 
Pressemeddelelse fra Havarikommissionen for Civil Luftfart den 29. maj 1997 om de Indledende undersøgelser af 
havariet den 11. maj 1997 med et ultralet fly (UL-fly) af typen Puma Sprint ved Refsvlndlnge P' Fyn, hvor to personer 
omkom. 

Flyvningen, hvorunder havariet indtraf var planlagt som en ca. 15 minutters flyvning, hvor passageren skulle have sin første 
tur i et UL-fly. 

UL-flyet lettede ca. kl. 12:35 fra en privat bane. 
Kl. ca. 12:40 så flere vidner flyet nordøst for Refsvindinge i en højde af 150-200 meter. UL-flyet blev ikke set foretaget 

drej med stor krængning eller væsentlige ændringer af flyvehøjden. 
Vidnernes observationer af selve havariet kan kort sammendrages til, at flyets vinge brød sammen, og flyet faldt derefter 

lodret til jorden. · 
Da UL-flyet i tidsrummet umiddelbart før vingen angiveligt klappede sammen, ikke var blevet set foretage voldsomme 

manøvrer, som dermed kunne indicere, at UL-flyet havde været udsatfor belastninger uden for dets normale begrænsninger, 
blev undersøgelserne rettet mod flyets struktur, der består af rør afstivet med wirer og en vingebeklædning af vævet 
kunststof. 

Undersøgelserne har klarlagt at to af de wirer, som afstiver rørstrukturen, ikke har været monteret korrekt. Det drejer 
sig om de to wirer, som sikrer, at »tværspæret« sidder korrekt i forhold til »kølrøret«. Under flyvning havde tværspæret 
herefter kun været holdt i position af vingebeklædningen. 

På et tidspunkt kunne beklædingen ikke længere modstå påvirkningerne fra tværspæret, hvorefter beklædningen revnede. 
Tværspæret og dermed hele vingen foldede herefter sammen. 

I forbindelse med undersøgelserne er det klarlagt, at piloten ikke havde flyvercertifikat til UL-fly og at UL-flyet ikke var 
registreret. 

Dansk UL-Flyver Union, som er inddraget i undersøgelserne, har den 25. maj 1997 udsendt brev til samtlige UL-formænd 
med krav om eftersyn af netop denne sikring af forholdet mellem tværspær og kø lrør på samtlige UL-fly med samme 
konstruktionsmetode. 

Cessna 182 pd prvJ11Jr.1u1m/1n11m 1111,frpm ce i Kansas 
Preliminary Perfonnantt & iftcatiom 
Range 
Cruisc Speed at 75 Power al 8,000 ft. 
Cruise Speed Maximum S.I" 
Service Ceiling 
Rate-of-Climb S.L. 
Takeoff Distance (Ground Roll) 
Maximum Ramp Weight 
Fuel Capac1ty (Usable) 
Useful Load 
Horsepower at 2.400 RPM 
Engme, Fuel mJC('tJOn Textron Lycommg .......... -,. ,. 

peclftcatiom 
680 M 

.000 ft 120 KTS 

Propeller McCauley, 2-Bladed ~:,::!!M'11'-!!nl!I 

123 KTS 
13,500FT 
750 FPM 

940 FT 
2.457 LBS 

53 US GAL 
M9 LBS 

160 HP 
Textron 4'coming I0 -360L2A 

McCaulcy. 2-Bladed Fixed Pitch 

• 
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Model
siderne 

Af Wilhelm W/1/ersted 

Focke Wulf Kondor prototy
pen var faktisk udstyret med 
fire Pratt & Whitney Hornet 875 
hk stjernemotorer, men set 
med national-socialistiske 
briller og skyklapper var det 
jo ikke så godt! 

Så anden prototype blev 
behørigt udstyret med tyske 
BMW motorer. Og de senere 
udviklinger af det velflyvende, 
firernoterede fly fløj derfor og 
derefter alle med gode, tyske 
motorer under motorcowlin
gen. 

Kondoren levede virkelig op 
til forbilledet. 

Efter at flyet - til blandt an
det Hitlers store tilfredshed -
havde demonstreret sine langt
rækkende evner inden for det 
tyske riges område, så satte 
man trumf på med den fjerde 
protoype, som den 27. juni 
1938 fløj fra Berlin til Cairo via 
Saloniki. 

I maj måned demonstrere
de tyskerne en udgave af Kon
doren for offentligheden i Dan
mark. Det skete ved et stort 
flystævne i Aalborg, hvor de 
tyske piloter endog loopede 
med maskinen! 

Det har dog formentlig ikke 

Danmarks første 
flyvende flagskib 

Det er - naturligvis - den legendariske flylngeniør, professor Kurt Tank, der 
har tegnet Focke Wuff FW 200, som primært blev udviklet for at dække det 
tyske luftfartselskab Lufthansas behov for et moderne, langtrækkende pas
sager- og fragtfly. 
Konstruktionsarbejdet startede I for.Jret 1936, og allerede i juli mlned var 
man klar over, at her havde man en flykonstruktlon, som kunne leve op til 
forventningerne. Der blev bestilt tre prototyper, og Focke Wulf fabrikken i 
Bremen gik omglende I gang med at bygge dem. Den første prototype fløj i 
denne mlned for 60 Ir siden - nærmere betegnet - med flyhistorlsk akkura
tesse - den 27. juli 1937. 
Focke Wulf FW 200 med det luftover/egne og ambitiøse navn Kondor efter den 
legendariske sydamerikanske kæmpefugl, kom til at spille en stor rolle I dansk 
luftfartshistorie - lige før, under og et stykke efter den tyske besættelse af 
vort land, og flyet er stjernen I denne mlneds mode/gennemgang. 

umiddelbart virket særligt op
muntrende for eventuelt fly 
skrækkede, danske kommen
de luftbårne passagerer, som 
jo nok skulle betakke sig for at 
blive udsat for aerobatic, når de 
var bænket og lænket med 
cateringen og sjusserne på 
knæene i flyet på vej herfra til 
derfra! 

Men imponerende må det 
have været at se en firemoto
rers luftliner slå kolbøtter over 
Limfjorden! 

I sommeren samme år fik 
DDL, Det Danske Luftfartsel
skab, leveret deres første Con
dor (danskerne brugte nemlig 

det engelske navn for flagski
bet - man var vel mere interna
tionale her nord for Dannevir
ke). 

Det var OY-DAM, som kom 
på sin første ruteflyvning til 
London -via Hamburg - og re
tur i eet stykke - heldigvis! 

Den 30.augustfløj DDLdet 
danske fodboldlandshold - in
klusive radio-reporteren Gun
nar-NU-Hansen - til Helsing
fors - en strækning på omkring 
900 kilometer - uden mellem
landing. 

Det var iøvrigt første gang, 
at man fløj denne strækning 
non-stop! 

Flyvningen varede tre timer 
- og alle var målløse • især 
Gunnar-NU. Dog heldigvis ik
ke kampen, for vi bankede fin
nerne med to - nul ! 

DDL's næste Condor-ma
skine - med registreringen 
OY-DEM - blev overtaget af 
selskabet i november 1938. 

OY-DAM fik - naturligvis 
havde jeg nær skrevet - nav
net Dania. OY-DEM blev- må
ske for også at tilgodese luft
rummet og kunderne vest for 
Storebælt - navngivet Jutlan
dia. 

DDL var naturligvis stolt over de to firemotorede flagskibe, her Dania. Den anden Condor blev 
navngivet Jutlandia. 

Det var DDL's plan at anven
de Condorerne på ruten til 
London. Man fløj via Hamburg 
og overnattede i London inden 
returflyvningen via den store 
hansestad den næste dag. 

11940 blev det en forrygen
de og fygende isvinter, og det 
fik til følge, at DDL med succes 
Indsatte deres Condorer på 
den indenlandske luftrute mel
lem Aalborg og København. I 
februar klarede Condor-ma
skinerne dagligt otte fuldt be
satte dobbeltture mellem Aal
borg og hovedstaden med bå
de passagerer og post. Con
dorne var virkelig på vingerne 
selv om der bogstaveligt talt 
var is på svingfjerene! Denne 
ekstraordinære, og særdeles 
populære isflyvning , varede i 
øvrigt hele februar måned 
igennem . 
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JUTLANDIA" 
Hvid 

Red Merk bil 

Sort 

Aluminium Red 
Hvid 
Rød 

Mørk bil 

Tegningen her er lånt fra Flyvehistorisk Tidsskrift, hvor forfatteren Tom Weihe nøje har beskrevet de danske Condor-fly. 

Den truende - dog ikke her 
klimamæssige - krigssituation 
i Europa vanskeliggjorde nu 
flyvningerne til London. Man 
måtte ikke mere mellemlande 
i Hamburg. Den dramatiske ru
teflyvning, som DDL gennem
førte til London fra København 
den 8. april, betød, atOY-DAM, 
som jo ifølge fartplanen var 
landet i England for natten 
inden returflyvning, ganske 
simpelt blev beslaglagt af de 
britiske myndigheder den 9. 
april! Danmark var jo blevet 
besat den morgen af tyskerne. 

Ene Condor i reden 

Tilbage i gamle, ufrie Danne
vang var OY-DEM, men den ty
ske værnemagt forbød omgå
ende al civilflyvning. Så DDL 
kørte Jutlandia til Amager Trav
bane, og her stod den stolte, 
men nu stækkede Condor i 
nogle måneder med afmonte
rede vinger og haleplan. 

I slutningen af 1940 gav ty
skerne tilladelse til begrænset 
flyvning - hovedsageligt til 
M0nchen og Berlin samt mær
keligt nok- på ruten til Malmø. 

I januar 1945 blev Condor 
OY-DEM imidlertid groundet 
efter en mere eller mindre 
planlagt påkørsel med en 
traktor på jorden i Malmø. Efter 
befrielsen lykkedes det DDL at 
få tilladelse til at komme i gang 
med trafikflyvningen, og det 
betød, at OY-DEM igen kom på 
vingerne. Men alt dette vil det 
nok føre for vidt at komme ind 
på her. 

Jeg kan henvise til fly-eks
perten, forfatteren Tom Weihe, 
der på fortræffelig - og nøgtern 
vis har redegjort for alle de 
mange spændende detaljer 
omkring de danske Condorer 
og al deres væsen. Først of
fentliggjort i Dansk Flyvehisto-

FLW • JUL.97 

risk Forenings Tidskrift i årene 
1983 og 1984 og senere i en 
meget detaljeret og grundig 
flyhistorisk afhandling i Tema
hæfte nr. 2, som er udsendt af 
Dansk Flyvehistorisk Fore
ning, som kan varmt anbefa
les - både foreningen og tema
hæftet!! 

Modellen 

Focke Wulf FW 200 Kondor er 
udsendt i et herligt samlesæt 
i skala 1 :72 fra Revell . For 
nogle år siden lancerede dette 
firma i øvrigt et modelsæt til en 
Condor med danske DDL
mærker, men på grund af en 
fejl i transfer-arkettog man re
solut dette sæt ud af sortimen
tet. 

Men heldigvis har firmaet 
nu lanceret en herlig model af 
Focke Wulf FW 200 i den civile 
udgave. Det er faktisk af den 
version, som lige før Anden 
Verdenskrig blev solgt til Bra
silien, og som "Syndicato Con
dor" fløj med i Sydamerika i 
1940. Sættet har godt 60 
enkeltdele, og de er fine og 
særdeles velformede. Og så 
kan man jo let og bekvemt kon
vertere dem til de danske Con
dorer. 

Bemalingen af DDL's Con
dorer var for det meste smuk 
uden at være prangende. 

Både Dania og Jutlandia 
var metalfarvede over det hele 
- med undtgelse af næsen og 
en bred malet stribe ned langs 
kroppen omkring vinduerne. 
Den var nemlig postkasse el
ler Dannebrog-rød. Motorer
ne var sorte. Propellerne, der 
jo var af metal, var mat alumi
niumsfarvede. Bogstaverne er 
sorte. 

Personlig kan jeg godt lide 
OY-DEM's orange bemaling 
over det hele, som denne 

DDL-Condor bar på sine dri
stige og ikke helt ufarlige rute
flyvninger under krigen. Der er 
desværre ikke bevaret farve
billeder af flyet i denne im
ponerende - og praktiske ad
varsels-bemaling. Men ud fra 
de enkelte sort-hvide billeder, 
kan man nok gætte sig til, at 
flyet må have været et endog 
MEGET flot syn over Andes
Himmelbjerget. 

Jeg har i hvert fald ikke kun
net nære mig, så min model 
er malet orange over det hele. 

Med fare for at blive kanøf
let af "de rigtige modelbygge-
re". 

Det er straks værre med at 
få bogstaverne til at se godt ud. 
Der er kun decals til kokarder 
og splitflag fra Stoppel-arke-

ne. Men så må man enten prø
ve på fri hånd - eller tænke sig 
til de rigtige markeringer på 
sin model. • 

Data for Focke WuH 

FW 200 Condor eller Kondor 

Spændvidde: ................. 33,00 m 
Længde: ........................ 23,85 m 
Højde: .............................. 5.45 m 
Tornvægt: ...................... 9.200 kg 
Startvægt: .................. 14.600 kg 
March-hast.: ................ 325 km/t 
Hast. på 2 motorer: .... 230 km/t 
Mwc.hast.: ................... 375 km/t 
Landingshast.: ............ 105 km/t 
Tophøjde: ..................... 6.700 m 
Stign. lit 4000 m: .. 14,3 minutter 
Rækkevidde: ............... 1.250 km 

Jutlandia, der gennemførte ruteflyvning under hele besættelsen 
på nær nogle få måneder i begyndelsen af 1945, var malet or
angeoverdet hele og havde påmaletdanske kokarder og splitflag, 
så man kunne identificere maskinen. 
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Protektor: 
Hans Kongelige Højhed Prinsen 
Præsident: 
Grev Flemming af Rosenborg 
Formand: 
Aksel C. Nielsen 

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

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

KDA·huset ........................................................... 46141500 
Boe Nielsen ......... .............................. .................. 46141501 
FLYV - Knud Larsen ............................................ 46141502 
Generalsekretær Henrik N. Knudtzon ..... ............ 46141503 
Bogholderiet- Bente Larsen .... .. ......................... 46141506 
Annette Krøll ................................... .. ................... 46141507 

Telefax ......... .. ...................................................... 46191316 

KDA's bestyrelse 
Aksel C. Nielsen (fmd.) 
Bent Holgersen (næstfmd.) 
Dan Vendelbo 
Palle J. Christensen 
Vagn Jensen 

Telefon 
98 29 36 36 
75 36 08 25 
46186909 
86 67 04 48 
86441133 

Ansvarsomr~de 
Internationalt 
Teknik/miljø 

Public Relations 
Uddannelse 

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

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

Dansk Faldskærms Union 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 
2605 Brøndby 
Telefon 43 26 26 26, lok 2775 

Dansk Kunstflyver Union 
Jason Green 
Åhusene 5, 3500 Værløse 
Telefon 40 77 74 89 

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 
Fax 9714 91 08 
Resultatservice: Tlf.: 97 14 93 25 

Dansk UL-Flyver Union 
Dagmar Skov 
Gl. Kirkevej 1, Tiset, 651 O Gram 
Telefon 74 82 20 15 

Fritflyvnings-Unionen 
Jens B. Kristensen 
Skalborgvej 4, Rørth, 8300 Odder 

Llnestyrlngs-Unlonen 
Henrik Bentzen 
Hedegaardsvej 29, 1 tv, 2300 Kbh. S 
Telefon 31 55 40 71 

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

KDA repræsentantskabsmøde 
Den 19. april i KDA-huset, Roskilde 

Tilstede var fra KDA's præsi
dium civilingeniør Søren Ja
kobsen, KDA's bestyrelse 
samt repræsentanter fra føl
gende unioner : 

Dansk Ballonunion 
Dansk Drageflyver Union 
Dansk Faldskærms Union 
Dansk Motorflyver Union 
Dansk Svæveflyver Union 
Linestyrings-Unionen 
RC Sport Danmark. 

Der var ikke repræsentanter 
fra: 

Dansk Kunstflyver Union 
Dansk UL-flyver Union 
Fritflyvnings-Unionen 

Derudover deltog to direkte 
medlemmer. 

KDA's formand Aksel C. 
Nielsen bød velkommen. 

1. Godkendelse af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Georg 
Messmann, der valgtes uden 
modkandidater. 

Georg Messmann konsta
terede, at repræsentantskabs
mødet var rettidigt og lovligt 
indvarslet, og at repræsentant
skabsmødet derfor var beslut
ningsdygtig. 

88 stemmer ud af 93 muli
ge var repræsenteret. 

2. Aflæggelse af års
beretning ved formanden 
Formanden havde følgende 
mundtlige beretning som sup
plementtil den udsendte skrift
lige: 

Som i enhver anden frivillig 
organisation har det forløbne 
år ikke helt indfriet de forvent
ninger, som bestyrelsen hav
de fra årets begyndelse. Ved 
deltagelse i forskellige møder 
og aktiviteter i unionerne er det 
fremgået at ikke alle har været 
helt tilfredse m.h.t. Indfrielse 
af forventningerne til KDA. 

Bestyrelsen er meget op
mærksom på dette forhold. 
Det vil senere af budgettet for 
1998 fremgå at der i det mind
ste er taget økonomiske skridt 
til gøre det muligtfor KDA bed
re at løse presserende opga
ver. 

1996 afventede vi med no
gen spænding om det skulle 

KDA 's formand overrækker 
SAS-pokalen for klubledere til 
Lars Petersen, Holbæk Flyve
klub. 

lykkes at gennemføre aktivi
teter, der involverede alle 
tilsluttede unioner. Det er med 
tilfredshed vi kan konstatere 
at det er lykkedes bedre end 
tidligere år. 

I erkendelse af at KDA ikke 
har kunnet løse alle opgaver
ne har en prioritering været 
nødvendig. Ud fra en strate
gisk og praktisk/økonomisk 
vurdering fokuseredes på me
dieområdet, idet det gælder 
om at agere på professionel 
måde I forhold til pressen. Re
sultatet blev et mediekursus, 
der vil blive forsøgt gentaget. 
I mediemæssig henseende 
skal nævnes det udmærkede 
samarbejde KDA havde med 
klubberne i Aalborg-området 
omkring udstillingen i forbin
delse med DIF's Euro-Sport 
arrangement i Aalborg Kon
g res- og Kulturcenter. 

Danish World Air Games 
Committeen er nu begyndt at 
fungere og markedsføringen 
af WAG vil nu blive iværksat. 
Det første tiltag er udsendel
sen af en præsentationsvideo 
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ti l alle unioner og klubber. 
Sponsorering af det samlede 
landshold skrider frem, og det 
kan oplyses, at rejseomkost
ningerne til Tyrkiet er dækket. 
Det forventes, at vi også kan få 
landsholdsdragter sponsore
ret. 

KDA's medlemssituation er 
bedret noget, idet vi kan glæ
de os over en netto tilgang i 
forhold til sidste år. 

På miljøområdet må vi des
værre konstatere, at der ikke 
er sket positive ændringer. 

Vi havde håbet på at det ini
tiativ KDA tog m.h.t. etablering 
af et luftsportscenter på Avnø, 
kunne godkendes af miljømyn
dighederne. Men desværre 
måtte vi bøje os for stærkere in
teressegrupper. I den forbin
delse skal der rettes en stor tak 
til udvalget, der virkeligt har ar
bejdet professionelt med op
gaven. 

I det kommende år venter 
der os store- og spændende 
opgaver. Her tænkes på den 
udfordring, der ligger i, at skaf
fe os indflydelse på de regi
onsplansforslag, der nu præ
senteres af amterne. Det er 
afgørende vigtigt, at vi gør op
mærksom på vore legitime 
krav på at kunne udøve vore 
fritidsinteresser. 

I den forbindelse forsøger 
KDA nu at etablere en miljø
organisation, der skal repræ
senteres i hvert amt. Ideen her 
er, at KDA gennem disse 
miljørepræsentanter dels 
holder sig orienteret om, hvad 
der sker, dels deltager på 
KDA's vegne i repræsentative 
forsamlinger bl.a. overfor 
Fritidsrådet. Da disse miljøre
præsentanter skal arbejde på 
tværs af unionerne som KDA's 
repræsentant, vil der blive mu
lighed for en koordineret ind
sats. 

Vi håber hermed, at luft
rumsbrugerne bliver mere syn
lige i kompetente forsamlinger. 
Specielt på miljøområdet har 
KDA været svag. Dette håber 
vi nu at kunne råde bod på, idet 
vi også har fået tilsagn om at 
kunne trække på Dl F's eksper
tice. 

Vor hidtidige samarbejds
aftale med Flyvevåbnets Sol
daterforening er ophørt fra 1.1 . 
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1997 og vi er således ikke læn
gere bundet til at bringe en vis 
mængde Soldaterforenings 
stof, men kan i højere grad 
bringe stof der vedrører luft
rumsbrugerne. 

Udgivelsen af KDA-brief
ing vil fortsætte, idet vi har 
modtaget mange positive tilk
endegivelser. 

Jeg vil ligeledes opfordre 
til at KDA's blad FLYV benyttes 
i det omfang man finder det 
nyttigt. Bladet distribueres til 
en række modtagere, som de 
enkelte unionsblade måske 
ikke når. 

Mediemæssigt ligger der 
også en udfordring og venter 
på os i det kommende år. Der 
er etableret en TV sportska
nal, der bl.a. skal interesse 
sig for de såkaldte mediesva
ge sportsgrene. Endvidere er 
Kanal Danmark også kom
met i gang hvor der er gode 
muligheder for dækning af 
lokale sportsbegivenheder. 

De ressourcemæssige 
mangler vi har konstateret 
gennem de senere år, spe
cielt indenfor miljøspørgsmål 
ser vi frem til at kunne klare 
mere professionelt end tidli
gere ved de nævnte tiltag. Vi 
vil ligeledes søge at gøre vor 
indflydelse gældende inden
for luftrumsspørgsmål. Med 
en fornuftig bemanding af 
KDA's udvalg, suppleret med 
yderligere professionel bi
stand, er det min opfattelse 
at KDA også kan få indflydel
se. 

KDA Service, som vi nu be
nævner butikken, står som et 
synligt bevis på at der trods alt 
er noget der er lykkedes for 
KDA, idet omsætningen i sel
skabet stadig udvikler sig po
sitivt. Bestyrelsen iDanish Ge
neral Aviation ApS har vedta
get at ændre navnet til KDA 
Service ApS og beholde 

Danish General Avlation 
som binavn. 

3. Forelæggelse af års
regnskab tll decharge 
Generalsekretær H. N. Knudt
zon gennemgik regnskaberne 
for 1996, der udviste et over
skud på Kr. 142.994.-. Efterfor
slag på sidste års repræsen-

Organisationsnyt 

KDA 's formand Aksel C. Nielsen overrækker KDA 's Sportspokal 
til svæveflyveren Jan W. Andersen. 

tantskabsmøde var regnska- Midler til behandling af miljø-
bet opstillet således, at det var sager vil blive taget af det bud-
muligt at se indtægter fra kon- getterede overskud. 
tingenter og fra FLYV adskilt. Herefter blev budgettetfor 

Der blev i øvrigt henvist til 1998 fremlagt. 
det udsendte regnskab. Sam- Formanden meddelte, at 
tidig hermed orienterede H.N. formålet med at fremlægge 
Knudtzon om resultatet for budget for 1998 var at for-
Danish General Aviation ApS, håndsorientere repræsentant-
der for 1996 udviste et over- skabet og senere ved et for-
skud på Kr. 8.517.- Der var in- mandsmøde at finpudse bud-
gen spørgsmål til regnskabet, gettet. 
hvorefter KDA's regnskab blev Christian Knudsen - DFU -
godkendt og decharge givet. vil gerne kunne sammenligne 

4. Bestyrelsen orienterer 
om budgettet for det 
kommende år og forelæg
ger kontingent for samme 
år tll godkendelse 
Generalsekretæren oriente
rede om, at formandsmødet, 
der skulle være afholdt i efter
året 1996, bl.a. med henblik på 
budgetlægning, desværre hav
de måtte aflyses grundet for 
lille tilslutning. Af denne årsag 
havde det været nødvendigt 
for bestyrelsen at udarbejde og 
udsende budgettet til unio
nerne uden unionsformæn
denes medvirken. Dette er ikke 
tilfredsstillende. 

Det blev besluttet at afhol
de formandsmøde lørdag den 
27. september 1997 i Billund. 

Budgettet for 1997 indehol
der en kontingentforhøjelse 
på Kr. 1.- fra Kr. 44.- til Kr. 45 
og en nedsættelse af prisen 
på FLYV fra Kr. 240. til Kr. 210. 

budget og det faktiske regn
skab, hvilket der vil blive taget 
højde for til næste år. DFU er 
generelt ikke tilhænger af at 
budgettere med et underskud. 

Formanden meddelte, at 
det budgetterede underskud 
på Kr. 100.000 er et skøn og 
praksis vil måske vise et andet 
resultat. 

Dagmar Theilgaard - DMU 
- meddelte at DMU ikke er til
hænger af store overskud, idet 
DMU mener, at pengene skal 
tilbage til medlemmerne enten 
i form af kontingentnedsættel
se eller større service. 

DMU forstår ikke nedsæt
telsen af prisen på FLYV og 
dernæst at sætte prisen på 
kontingentet op med blot Kr. 
1. Måske skulle man hellere 
vente og så sætte kontingen
tet mere op. DMU mener ikke, 
at man skal budgettere med 
et underskud. 

Bent Holgersen, medlem 
af KDA's bestyrelse, meddelte 
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at der i en årrække er tjent 
penge på FLYV. Nu er det 
tanken at nedjustere prisen 
således at man på sigt kom
mer nærmere købsprisen. Det 
er ikke tanken at FLYV skal 
skabe et stort overskud. 

Dagmar Theilgaard - DMU -
meddelte, at DMU ville være 
gladere for at bruge midler til 
miljøsager end til WAG - her
med får flere glæde af midler
ne. 

Finn Larsen - DFU - kritise
rede bestyrelsen for at frem
sende en kontingentforhøjelse 
3 mdr. efter stigningen havde 
fundet sted, idet det for DFU's 
vedkommende er et stort be
løb. 

Formanden mente, at be
grundelsen for at afholde for
mandsmøde i efteråret var at 
være i god tid før unionerne 
havde deres budgetmøder. 
Måske burde vi ved disse mø
der se nogle år frem i tiden. 

Der herskede nogen tvivl 
blandt repræsentantskabet 
om hvorvidt vi talte om 1997 
eller 1998 budgettet. 

Formanden forklarede det
te med, at vi befinder os i en 
overgangsfase i forhold til § 4 
på dagsordenen, idet det ikke 
tidligere har været praksis at 
godkende budgettet ved et re
præsentantskabsmøde. 

Bestyrelsen vil fremsætte 
forslag til ændring og tydelig
gørelse af denne paragraf. 

Repræsentantskabsmødet 
godkendte herefter budgettet 
for 1997 og dermed kontingent
forhøjelse på Kr. 1 til Kr. 45. 

Der er ikke planer om en 
forhøjelse i 1998. 

5. Behandling af Indkomne 
forslag 

Der var ikke indkommet nogen 
forslag til dette punkt. 

6. Valg af Formand for 
Bestyrelsen 

Formanden var ikke på valg. 

7. Valg af bestyrelses
medlemmer 

Bestyrelsesmedlemmerne 
Bent Holgersen og Palle J. 
Christensen var begge på valg 
og villige til genvalg. 
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Begge genvalgtes for en 
ny toårig periode dvs. til 1999. 

DFU havde fremsat for
slag om opstilling af Stig Ørn
drup som medlem til bestyrel
sen. 

Stig Ørndrup var ikke til
stede, men der var indkom
met en fax fra DFU, der be
kræftede opstillingen. 

Der var desuden indkom
met en skriftlig fuldmagt fra 
DULFU, hvilket muliggjorde 
93 stemmer. 

Stemmefordelingen blev 
som følger: 

Stig Ørndrup 36 - Palle J. 
Christensen 92 - Bent Holger
sen 58, i alt 186 stemmer, der 
alle stemte på 2 kandidater. 

8. Valg af suppleanter 

Orla Storgaard, DULFU og 
Ricard Matzen, DMU blev 
valgt som suppleanter. 

9. Valg af revisorer 

Formanden foreslog Orla 
Storgaard valgt som med
lemsvalgt revisor. Repræsen
tantskabsmødet valgte Orla 
Storgaard samt statsautori
seret revisionsfirma Iver H. 
Iversen som revisorer. 

1 O. Fastsættelse af næste 
Repræsentantskabsmøde 

Næste repræsentantskabs
møde blev fastsat til lørdag 
den 18. april 1998 i Flyvemu
seet i Billund. 

11. Eventuelt 

Christian Knudsen - DFU -
mente, at KDA er en forening 
med vedtægter og ikke love, 
hvortil Bent Holgersen svare
de at DFU var velkommen til 
at fremsætte forslag herom til 
næste år. 

Orla Storgaard mente at 
KDA's bestyrelse burde være 
bredt sammensat således, at 
alle unionerne var repræsen
teret. Bent Holgersen svare
de, at dette havde været prø
vet tidligere, men uden held. 
Det er vigtigere, at bestyrel
sen er lille men effektiv. 

Dagmar Theilgaard med
delte, at følgende fra DMU vil 
deltage i udvalgsarbejdet i 
KDA's stående udvalg nemlig, 

Bjarne Hammer - Uddannel
sesudvalget, Dagmar Theil
gaard - PR-udvalget og Ricard 
Matzen-Teknik- og Miljøudval
get. 

Dagmar Skov - DDU -
meddelte, at Christian Ragen
borg vil indtræde i PR-udval
get. 

Sten Høj Rasmussen - RC 
Sport Danmark - indtræder i 
PR-Udvalget. 

H. Vagn Hansen, direkte 
medlem, ønskede præciseret 
lovene for de direkte medlem
mer. Der bør være mulighed 
for et møde for direkte med-

lemmer umiddelbart forud for 
Repræsentantskabsmødet. 

Formanden tildelte SAS
pokalen for klubledere til Lars 
Petersen for sin store indsats 
som formand for Holbæk Fly
veklub. 

Formanden tildelte KDA's 
Sportspokal til Jan W. Ander
sen - DSvU - for at have op
nået bronzemedalje ved Eu
ropamesterskabet i Finland. 

Dirigenten afsluttede heref
ter repræsentantskabsmødet 
og gav ordet til formanden, der 
takkede de fremmødte repræ
sentanter og dirigenten. • 

KDA/DMU videofilm 
om motorflyvning 
Dansk Motorflyver Union indbyder sammen med Kongelig 
Dansk Aeroklub til konkurrence om en videofilm, der kan 
bruges til at skabe opmærksomhed om glæden ved at flyve 
og specielt den fornøjelse, det er at rejse med eget fly eller 
udfordringen ved at deltage i konkurrenceflyvning. 

Videofilmen skal beskrive en eller flere aktiviteter ved et 
DMU-klubliv i sommeren 1997. Det kan for eksempelvære: 
- Klubliv og miljø på en flyveplads 
- Flyvetur, for eksempel: Badedag i Vendsyssel, Flyv-in i 
Odense, DMU-tur til Sverige og Finland 

- Skoleflyvning, øvelsesflyvning 
• Landingsøvelser, landingskonkurrence 
- Konkurrenceflyvning, navigationstur, AirBP Rally 
- Fotoflyvning, f.eks flyarkæologisk rekognoscering 
• Vedligehold af fly, herunder flypleje, sikkerhedscheck 
- Flyveteori , Flyveplanlægning 

Der lægges vægt på at videofilmens aktiviteter belyser: 
- Sikkerheden for fly, udstyr og pilot 
- Miljøhensyn 

Videofilmens længde bør være ca. 20 minutter. 
Bedømmelse af videofilmen vil ske af video- såvel som 

flyvetekniske kyndige. Præmier vil blive uddelt til de 5 
bedste, og der vil til alle, der indsender bånd blive returneret 
et nyt HG E240 videobånd. 

De indsendte videofilm vil være at betragte som KDA/ 
DMU's ejendom med den fulde ret til at bruge dem som 
PR for motorflyvningen. Det vil endvidere være tilladt for 
KDA/DMU at kopiere, klippe og redigere båndene. 

Indspillede videobånd, der skal være VHS, min. HG 
(High Grade), sendes til KDA inden udgangen af september 
1997. Adresse: Kongelig DanskAeroklub, Lufthavnsvej 28, 
4000 Roskilde. 

Bedømmelse vil ske i oktober, hvorefter resultatet vil 
blive meddelt vinderne i november og bekendtgjort i Flyv's 
december nummer. 

Yderligere oplysninger kan indhentes hos: 
Dagmar Theilgaard, tlf.(privat) 74 84 82 80 
Louis Rovs Hansen, tlf. 98 42 1°5 99 
Bjarne Hammer, tlf. (privat) 40 30 04 02 
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Sidste nvt fra konkurrenceområdet 

National holdstræningen punkter og fri ud og hjemflyv- negativt eller positivt. Man kan den forventede Team Dan-
I St. Auban blev ning, vil sandsynligvis medføre altså ikke redde et forkert ven- mark støtte til købet .Dette 
en bragende succes. øget interesse for rekordflyv- depunktsfoto ved at henvise ved vi først til november, så 
Holdet, der var sammensat af ning. til sin gps.logger. intet er helt sikkert før efter 
FAl-nationalholdet og juniorer Den frie ud og hjem flyvning Denne situation blev faktisk dette tidspunkt, men går alt 
fløj samlet 500 timer på de 7 har fået ændret kravet til ven- aktuel under DM , hvor en tern- efter forhåbninger op plan, 
dage træningen varede. Der depunktangivelse. I følge den melig erfaren Discus pilot ikke kan flyet leveres maj-juni 
blev lavet en mindre stribe dia- nugældende regel skal piloten kunne finde ud af at fotografe- 1998. 
mant-og guldhøjder, og fløjet før start aflevere en liste over re det rigtige vendepunkt ( jeg 
mange tusinde kilometer over de vendepunkter han frit kan nævner ingen navne) - det 

VMogWAG det spændende og krævende vælge mellem som vende- hjalp Ikke at en cambridge log-
område. punkt. Dette fik østrigerne et- ger viste flere hundrede "fix • Forberedelserne til sæsonens 

Erik Napoleon, den franske fektivt stoppet : på IGC-mødet i fotosektoren. store internationale konkur-
verdensmester, stod person- blev fremlagt en diskette med rencer kører i øjeblikket for fuld 
ligt for den daglige briefing og flere millioner gps-koordinater kraft. 
vejledning, samt udskrivning i Østrig , som piloterne kunne DM-Vendepunktskatalog I St. Auban sveder vores hel-
af opgaver til piloterne. Som vælge mellem - og så var den Kataloget blev ikke fornyet te allerede, medes dette læses 
regel blev der lavet opgaver i regel afskaffet. dennegang,menderarbejdes og juniorernes EM-i Musbach 
2 sværhedsgrader, en A-op- Denne konkurrence kræver videre med at få fremstillet et er ved at være på skinner . 
gave for VW-holdet og de er- altså slet ingen angivelse af nyt til næste år- så må vi se om Mads Lykke og Ole Arndt 
farne, samt en 8-opgave for vendepunkt før start - en op- lykken er med os denne gang. er klar til WAG i Tyrkiet. 
juniorer. Vi havde franske "ind- gaveform der sikkert vil med- I samme forbindelse er der Ole Arndt har vist sin store 

fødte " instruktører til at ledsa- føre mange spændende situa- opstået en tanke om at frem- styrke i World-class flyvning 

ge juniorholdet rundt på stra- tioner og koncentrerede be- stille et"nationalt vendepunkts- ved at gennemføre den første 
basserne , og flere af VM-pilo- slutninger i cockpittet, når man katalog". Dette katalog skulle 500 km diamantdistance i 

terne fik en omgang i tosædet midt på eftermiddagen skal indeholde en præcis angivelse PW-5, og dermed snuppe de 

med fransk instruktør. beslutte, hvornår det er ab- af koordinater på de vende- 50.000 kr. ,som SAS udsatte 

Alt i alt en særdeles udbyt- solut sidste chance for at ven- punker klubberne bruger ved som præmie. Firmaet har jo 

terig træningslejr. de rundt og flyve hjemad. den daglige stræk-og diplom- sikkert intet imod, at det er en 
flyvning. Jeg forestiller mig af dets loyale "funktionærer" 
200-300 punkter vil være dæk- der løb med præmien . 

Reglerne for GPS-log kende for hele landet, og hvis Jeg glæder mig til at læse 
rekordflyvning bliver Arbejdet med GPS logninger- vi kunne få dem samlet på en Oles referat i Flyv, og ønsker 
ændret fra 1. oktober-97 ne er kommet godt i gang . Un- diskette i en lille database til lykke med bedriften. 
Ændringerne går i korthed ud der DM blev der indkørt en del sammen med en storcirkelbe- Per Winther 
på at 15m og world-class fly- logninger med en række for- regningsprogram, havde klub-
ene får deres helt egen rekord- skellige loggerfabrikater. Det ber og strækpiloter en godt 
liste. Samtidig udgår både mo- meste virkede fint og de pro- værktøj til planlægning af op-
torsvæverrekorderne og de to- blemer,der blev konstateret, er gaver. 
sædet, for så vidt angår ver- Knud Møller Andersen i gang Desuden vil de stakler, der 
densrekorder. med at løse. sidder og skal godkende di-

På lokalt og nationalt plan Vi fortsætter arbejdet under plom-og rekordflyvninger få 
vil vi dog fortsætte med atføre Arnborg Åben, hvor alle piloter, det lidt lettere, hvis piloterne 
rekordliste over de 2-sædet, der har en logger, vil blive bedt kunne overtales til at bruge et 
Dette er en rekordform ,der er om at medvirke (frivilligtselv- sådant katalog. Det er jo rart 
meget populær i Danmark, og følgelig) til at fortsætte arbejdet at vide hvilke vendepunkter de 
vi må jo gerne supplere FAI- og til at indlevere loggerne store piloter egentlig regner Alle indlæg til 
rekorderne med nogle ekstra som en parallel dokumentati- med, når opgaven skal udmå- organisationssiderne 
på nationalt plan. on. Denne sidste opgave skal les. skal sendes til 

De nugældende rekorder hjælpe konkurrenceudvalget 
KDA-huset vil i løbet af vinteren blive flyttet til at lave de regler, der skal 

til den kategori de hører hjem- gælde når loggerne skal bru- LS-S Lufthavnsvej 28 
me under efter de nye regler. ges "for alvor" , måske allere- Det er blevet besluttet at be- 4000 Roskilde 

Kvinderne fastholder deres de næste år. stille en LS-8 til unionen som 
helst på diskette i Word, helt egen rekordliste - så der Indlevering af loggere vil supplement til vores Discus . 

bliver noget at gå i gang med foregå efter samme retnings- Dette fly fløj 323 timer sidste WordPerfect eller lign. 

piger I Tillykke med det . linier som under DM . Det vil år, hvilket må siges at være en Udskrift vedlægges. 

Disse ændringer sammen- ingen - absolut ingen - indfly- ganske pæn udnyttelse. Deadline den 3. hverdag 
holdt med de nye rekordfor- delse få på piloternes traditio- Bestillingen er foretaget, i måneden. 
mer: fri distance øver 3 vende- nelle dokumentation, hverken med det forbehold at vi kan få 
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Svæveflyvning 

22/6-13/7 
7-12/7 
14-24/7 
19/7-2/8 
19-27/7 
27/7-10/8 
28/7-2/8 
10-23/8 
2-12/8 
9-17/8 
17/8 
19/8 
28/8 
23-24/8 
1-21 /9 
6-13/9 
19-21 /9 
23/9 
2/10 
4/10 
13/10 
18-19/10 
25-26/10 
30/10 
8-9/11 
17/11 
22-23/11 
27/11 
29/1 
28/2 
7/3 
19/7 

VM 1997 incl . træning, St. Auban 
Jysk/Fynsk Mesterskab, Christianshede 
Arnborg Åben og juniorkonkurrence, Arnborg 
For-EM klubklasse 
Rieti World Class Competition 
For-EM, Leszno, Polen 
Talentkursus, Arnborg 
Junior EM 1997, Musbach Tyskland 
12. Coppa Internationale, Rieti, Italien 
Førsteinstruktørkursus Fl-2 (9712), Arnborg 
Landssvæveflyvedag 
Rejsehold, PFG 
HB nr. 3 (97/98) 
Nationalholdstræning, Arnborg 
World Air Games incl. træning, Tyrkiet 
Hjælpeinstruktørkursus Hl-2 (9702), Arnborg 
Nordisk svæveflyvemøde, Råyskålå, Finland 
Rejsehold, Nordjysk Svæveflyveklub 
Rejsehold, Silkeborg Flyveklub 
IGC-møde, Paris 
Rejsehold, Skive Svæveflyveklub 
Nationalholdstræning, Arnborg 
PR-seminar 
Rejsehold , Kolding Flyveklub 
HB nr. 4 (97/98) 
Værløse Svæveflyveklub 
Svæveflyvekonference 
Rejsehold, Vestjysk Svæveflyveklub 
HB nr. 45 (97/98) 
Repræsentantskabsmøde 
S-kontrollant- og flyvechefmøde 
EM-klubklasse 1998, Tjekkiet 

0 ~ Det danske landshold i svæveflyvning 

Organisationsnyt 

' Motorflyvning 

12-20/7 DMU-turtil Sverige og Finland 
27 /7 alt 9/8 Badedag i Vendsyssel. 
2/8 Air BP Rally, Herning 
17/8 Flyvningens dag, Roskilde 
23-24/8 Flyv-in, Fyns Flyveklub, Odense Lufthavn 
13-21/9 World Air Games (VM i rallyflyvning), Tyrkiet 

Ballonflyvning 

13-21/9 
15-25/11 

World Air Games, Tyrkiet 
VM, Saga, Japan 

Drageflyvning 

5-217 
9-18/7 
14-18/7 
14-28/7 
19-26/7 
3-9/8 
15-17/8 
23/8-3/9 
6-7/9 
1/11 

Venø-lejr (skolingslejr) - Venø 
Nordisk Mesterskab / HG - Sverige 
Optrækslejr • Fasterholt 
Verdensmesterskab / PG - Castejon de Sos, Spanien 
Veteran Games - Fasterholt, MDK 
2. afd. DM - drageflyvning • Fasterholt 
Evt. 2. afd. DM - paragliding 
For-EM / HG - Slovakiet 
Chefinstruktørseminar • Fasterholt 
Repræsentanskabsmøde • Sjælland 

Faldskærmsspring 

29/6-2/8 
12-15/7 

16-19/7 

13-19/7 
25-27/7 
7-17/8 

DFU Landscenter periode 
Åbne Danske Mesterskaber i Stil Lindholm Strandpark, 
Ålborg 
Åbne Danske Mesterskaber i Præcision, 
Lindholm Strandpark, Ålborg 
DM Formation Skydiving, LCVamdrup 
DM Freestyle, AFC, Aversi 
World Games, Formation, Skydiving, Præcision Lah ti, 

.l' C 

•

-JEF=L"L-

~~ j World Air Games i Tyrkiet 
Ole Arndt, 47 år. Luftkaptajn 
i SAS , 15.000 flyvetimer, der
af 1350 timer på svævefly. 
Dansk mester i 15 m klasse 
1996. Ole Arndt har fløjet svæ
veflyvning siden 1964, hvor 
han startede sin konkurrence
deltagelse med en 2. plads på 
K- 6. 

Mads Lykke, 31 år. Civilinge
niør ved Lego. På FAl-natio
nalholdet -97, og deltaget i ju
nior EM-chambre. 
Har fløjet 1100 timer i svæve
fly og ca. 30.000 km distance, 
erførsteinstruktørog næstfor-
mand i Vejle Svæveflyveklub. Ole Arndt 

~ DEN DANSKE BANK 

AIR BP 

36 

Mads Lykke 

RÆVHEDE 
Auto a/s, Aabybro 

Svæveflyvernes del af WAG 
forgår lnønu, der ligger i det 
nordlige central-Tyrkiet. 

Alle piloterne flyver i det ny
udviklede World Class-fly, 
som er svæveflyvernes nye 
enhedsklasse. 

Flyet bliver produceret i Po
len, og er resultatet af en in
ternational konkurrence ,som 
IGC , svæveflyvernes afdeling 
under FAI, udskrev for nogle 
år siden. 

Svæveflyverne har store 
forventninger til dette fly, idet 
det menes at give mulighed for 
at svæveflyvning fremover kan 
blive en olympisk sportsgren. 

Express Rejser-@ 
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Formand: Dagmar Theilgaard 

tlf. arb. 
74 84 82 80 
75 518755 
97145373 
86 4411 33 
53 67 73 05 
53 615250 
98 421599 

Næstformand: Mogens Thaagaard 
Kasserer: Vagn Jensen 

Dansk Motorflyver Union 
Adresse: 

Sekretær: Ove Oyvad Jørgensen 
Bestyrelsesmedl.: Richard Matzen Tottlundgårdvej 12, 

Mikkelborg, 6630 Rødding 
Fax 75 51 83 42 

Louis Rovs Hansen 
Bjarne Hammer 

DM i præcisionflyvning 
Danmarksmesterskabet i præcisionflyvning fandt sted på Kruså
Padborg flyveplads den 31. maj og 1. juni. 
Der var 21 deltagere i to klasser. 

A-klassen 

1 Hans Birkholm 
2 Kurt Gabs 
3 Hans Møller Hansen 
4 Kjeld Lunderskov 
5 Lago Laumark-Møller 
6 N. M. Jensen 
7 Dagmar Theilgaard 
8 Erik Olsen 
9 Kjeld Hjort 

1 O Gunnar Hansen 
11 Peter Lindholm 

B-klassen 

1 Jakob Blok 
2 Peter Andersen 
3 Allan Bonde Hansen 
4 Henning Danielsen 
5 Robert Olsen 
6 Bent Gissel 
7 L. Rovs Hansen 
8 Henning Andersen 
9 Elo Jensen 

1 O Eluf Pedersen 

Herning 
Tønder 
Haderslev 
Kongeåen 
Kongeåen 
Bakkelandet 
Kongeåen 
Midtsjælland 
Randers 
Tønder 
Midtsjælland 

Midtsjælland 
Tønder 
Viborg 
Herning 
Midtsjælland 
Kongeåen 
Sæby 
Herning 
Herning 
Herning 

DM '97 - Padborg Flyveplads. 
Pokal-, medalje- og præmievindere. 

213 p. 
278 p. 
446 p. 
452 p. 
471 p. 
595 p. 
693 P. 
797 p. 

1008 p. 
1009 p. 
1646 p. 

636 p. 
706 p. 
837 p. 
904 p. 
997 p. 

1348 p. 
1658 p. 
1789 p. 
2146 p. 
2825 p. 

I Organisationsnyt 

Nye ansigter 
i DMU's 
bestyrelse 
Bjarne E. Hammer, psykoana
lytiker, t. 1941. Egen klinisk 
praksis i Hedehusene. Leder 
af lnstitute for Mental Re
search Denmark. Medlem af 
Roskilde Flyveklub og med
ejer af Piper PA-28 Dakota. 

• Flot dansk placering 
i Alpe Adria Cup 
Europamester Pernille Lykke fra Ålborg opnåede en 3. plads og 
Camilla Dalgaard også fra Ålborg en 

4. plads i dameklassen. Det danske herrelandshold fik en 4. 
plads. Konkurrencen gennemførtes under meget vanskelige be
tingelser over seks runder. Der deltog 130 faldskærmsspringe
re fra hele Europa. 

Konkurrencen i Graz er første del af Alpe Adria Cup. Cup'en 
er en international konkurrence, der vindesaf de bedste hhold, 
der deltager i fire konkurrencer startende med Graz i Østrig, 
derefter Bled i Slovenien, Bolzano i Italien og til sidst Belluno i 
Italien. Konkurrencen løber indtil oktober. 

Individuelle placeringer for herrer: 

4. Bjørn Stephensen 
18. Lars-Bo Willumsen 
34. Flemming Kallehave 
38. Rene Hansen 
58. Mikael Petersen 

afvig. 6cm 
afvig. 8cm 
afvig. 12 cm 
afvig. 14 cm 
afvig. 20cm 

~ 
Foreningen Danske Flyvere 
Proløklor: Hans Kongøllge Højhed Prinsen 

Formand: General Chr. Hvidt 

Genøralsekrøtær· Luflkaptafn Erik Thrane 
Saknltarial: Gl. Kongevej 3, 161 O København V 
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Kontrolchef 
Flymotorer & propeller 

Vi søger en afløser for vores kontrolchef, der har valgt at gå på efterløn. 

Ansvarsområde: 

• Kvalitetskontrol af vore produkter og procedurer i forbinde/se med rener 
vering/reparation af fly, motorer og propeller. 

• Ansvarligfor relationer til luft/artsdirektoratet. 
• Behandling af eventuelle garanti sager. 

Stillingen ønskes besat med en serviceminded person, der har stor branche
kendskab. Endvidere skal følgende kvalifikationer være opfyldt: 

• Meka11iker med M-certifikat. 

• Ke11dskab til fortri11svis mi11dre og mellemstore flytyper som Beecb, Cessna 
og Piper. 

• Min. 5 års e,fari11g i bra11cbe11. 
• Gode e11gelsk kundskaber 

Skriftlig ansøgning mrk. "kontrolchef' sendes således, at den er os i 
hænde senest d. 08.08.1997. Forventet tiltrædelse 01.10.1997 evt. 
før. 

Københavns Lufthavn · Amager Landevej 147B · DK-2770 Kastrup · Den mark 
Telefon +4; 32 ;14222 · Telefax +4; 32 ;1 12 88 

Scanaviation A/S renoverer flymotorer, propeller og komponencer. Vi har gamle traditio
ner, men er en ung dynamisk virksomhed med 30 medarbejdere og mere end 47 års 

erfaring indenfor flybranchen og er i øvrigt Skandinaviens største af denne an. 

I.UFTFARTSSKOI.EN 
starter teorikurser I august 

- tllmeld dig NUi 

Kursus: Hold: Timer: Start: 
Roskilde: 
B + 1 dag 752 start den 11. august 97 
B + 1 aften 578 start den 12. august 97 
D dag 302 start den 11. august 97 
D aften 301 start den 12. august 97 

Ring for nærmere information direkte til 
Cathrine Grøn på telt.: 32 82 80 62 

"'~ r~ 

~ 
LUFTFARTSSKOLEN 

TLF: 32 82 BO BO 

SAS FLIGHT ACADEMY 
og 

LUFTFARTSSKOLEN 
uddanner 

TRAFIKFLYVERE 
Ring eller skriv efter uddannelsesprogram med nærmere oplysninger 

om optagelsesbetingelser, uddannelsesforløb, priser etc. 

~ hos: JAJ 
FLIGHT ACADEMY 

TRAFIKFLYVERSKOLEN/ 
DANISH AVIATION COLLEGE 

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

på UL-Nyt: 
-Dansk Ultralet Flyverunions blad 
med nyheder og stof om ultralet 
flyvning i Danmark. Kun kr. 200,
pr. år. Bestil et 
abonnement i 
dag: Ring eller 
send en fax til 
sekretariatet 
på telefon 
74822021, 
eller fax nr. 
74822400 

RD EQUIPMENT 
Skovvej 40 . 4622 Havdrup 

Telefax 46 18 68 46 

46186909 
Part sælges 
I Cessna 172 
Stationeret på EKRK, GPS, 
IFR. Tacha kr. 500,-. 
Henv. Niels Kjær 
Tlf. 4059 3059 

Piper PA 140 sælges 
150 hk, årg. 1966, TT 3030, motor 
1030, LDB til aug./98, 2 COM 720 
og 760, 1 VOR, 2 højdemålere, 
transponder mode C, audiopanel 
med marker samt AP navigator. 

Henv. tlf. 3099 7511 

TRAFIKFLYVER 
UDDANNELSE 

FLY OG HELIKOPTER 
IUSA 

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

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

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

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

Aytar International Ine 
fra Miarni, Florida: 
• Nr. 1 i verden på First Officer kurser 
* bl.a Beech 65-90 • Beech 1900C 

Shorts 360 - Lear Jet 25/35 
Cessna Citation • Boeing 727 

• Eleverne placeres i amerikanske 
passager-og fragtselskaber 

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

tidligere 

Skandinavisk representant for HAi 
Cornair og Avtar: 

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

Anpart i TB 9 
eller TB 10 

søges 
Tlf. 4498 8082 

Værkstedshangar og kontorfaciliteter 
til salg eller leje 

Enkeltkontorer kan lejes separat. Beliggenhed: 
Solhøjgårdsvej 2 i Roskilde Lufthavn. 

Kontakt: Tlf. 6482 1880 kl. 8-12 

' Fly-sikkerhedsseler 

' 

Er dine sikkerhedsseler berørt af 
LOD 97-059-379 som trådte i kraft 
den 22. maj 1997? 

Ring og lad os finde en 

' 

løsning der tilgodeser 
både dine egne ønsker, 
og kravene i LDD'en. 

UTE FLITE er JAR-145 
godkendt til selearbejder. 

1 

' 
~~~'E Koldingegnens Lufthavn 

'LE, J WJ Box 55 . 6580 Vamdrup 
Tlf. 75 58 37 37. Fax 75 58 37 58 



GPS 89 GPS 90 

MEDLEMSPRIS MEDLEMSPRIS 

kr. 2.895,00 , kr. 3.995,00 
GPSMAP 195 

MEDLEMSPRIS 

kr. 7 .400,00 

~ • • I : 

Prisgaranti 
Finder du ovennævnte 

GPS'er annonceret 
billigere senest 14 dage 

efter kobet, betaler 
KDA differencen 

:,111·, ,-

t • ' I I : - . I 

\Ile 111i1a ,,,- l'Å 1/./111 11' 1110111, & l,•1 ,•ring 

>''' BIi? 
Tw,n? 

Instruktør? 
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. 

V~/!HJ@@U 
Alt- " Trllnlng Cenllll' Wllt 

Karup Lufthavn , Tlf. 97 10 12 66 

Åben eller lukket 
transportvogn egnet 

til ASK-21 søges. 

Tlf./fax 8692 2344 

Rally 100 
Årg. 1973, ingen korrosion, 
LDB til okt. 98, TT 3390. Mo
tor 2300. Narco MK 12 com/ 
Nav, ADF, Transponder, 
intercom. Pris kr. 95.000,-. 
Henv. 5819 2410 

====i-b\::==== 
Bliv 

CIVIL PILOT 
m/k 

Få et job, 
hvor det går stærkt 

kvalificer dig N U ! ! ! 

Totalt trafikflyverkoncept på 14 mdr. 
Uddannelsesstart d. 01. sept. '97 

Tilmelding og optagelsesprøve medio juli. 
For informationsmøde ring: 

Cykler 
til bil/båd/fly/camping 
Fra bærbar til køreklar på 
få sek. NEOBIKE lev, kompl. 
m, 3 gear. håndbremser, 
klokke, støtteben, pumpe og 
smarttransporttaske m, skul
derstrop, Vægt 12,2 kg. 
Mål foldet 70x28x55 cm. 

Tlf. 3139 0883 / 4020 0883 

D 31 Turbulent anpart sælges 
1-sædet holehjulsfly hjemmehø
rende på EKVD. 
Pris kr. 9.500,-. 
A-limer kr. 125,-. 

søren Andersen, m. 7558 5786 

Cessna 172 sælges 
Skyhawk 1992. Motor Lycoming 0-
320 H2AD 160 BHP. Long Range 
Tanks 54 Gal. TT 2500 - Motor 
500. IFR udstyret Stationeret EKTS. 
Henv. Leif Pallesen, tlf. 9792 6000 

Rally 180 
El velholdt fly årgang 1976. TT 1827hr. 
Uds!yr: KNSBO, Com-Nov, X-ponder, 
ADF, AP Novigotor, Trimple GPS. LDB 
gældende til aug. 1998. Sælges for kr. 
185.000,-. 

Henv. Jørgen Høgh, m. 4774 9444 

SE HER!! 
Flyv dit A-certifikat i flyveklubregi 

Kun kr. 950,- pr. blocktime 
incl. intruktør og moms. 

Klubflyet er en Piper Cadet fra 1 989 

Hangarvej A4, 4000 Roskilde . Tlf. 46 19 08 07 
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LØSSALGSPRIS KR. 32 FLYUEUABENETS BIBLIOTEK 

.JCJt•.\:=;TRUPI..JE.J 240 , .JOH:31RUP 
Postbesørget blad 0900 KHC 

Lær at flyve 
HER ER 
FLVVESKOLERNE 

De anvendte bogstaver betyder uddannelse til: 

27~50 BALLERUP 

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-tNmO:frabegyndelsen og frem til trafikflyver
certifikat på twin. INSTRUKTØR:flyveinstruktøruddannelse. OMSKO-
LING:typeomskoling 

HOVEDSTADSOMRÅDET 
AIR GATE APS 
Lufthavnsvej 44, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, TH. 46 19 14 22 
Bornholms Lullllavn, Rønne 

Tåsinge Flyveplads 

Alle certifikater, bannerslæb. 
Speciale: US l<onverteringer, teori 9 og 10. 
Teori: A/NVHF / IVHF / FLT. Individuel A-teori. 

AUERØD FL YVESKOLE 
Allerød Flyveplads, 3450 Allerød 
TH. 4817 7915, Fax 481401 48 
ln1emet: www.dpp.ll/ekal 
A, I, Omskoling, PFT-A, I. Teori A, ln1./Nat. VHF, FLT, Mo!se. 

CENTER AIR ApS 
HangaNeJ M, Roskilde lufthavn, 4000 Roskilde 
TIi. 4619 08 07, tax46190837 
Odense lufthavn 

A.B,l,Twin, instruktør. Kunsfflyvnlng, halehjul, omskoling, PFT
A,B,I, Twm. Nat.Jlnl-VHF, FLT, morse. Teon: A, BIi og D. 
(konsesslonshaver BIi og D: Center Alr Ground School) 

COPENHAGEN AIRT AXI A/S 
Københavns Lufthavn Roskilde 
l.ul1havnsYej 20, 4000 Roskilde 
TH. 46191114, tax46191115 

A. B, I, Twin AB-INITJO, lnslruklør, nat-VFR, Omsl<oling, PFT-A, 
B, I, Twm.Teori: A, B+I, D, NAT/INT-VHF, FLT-bevis. 

Lolland Falster Airport, 4970 Rødby 
TIi. 53 90 62 37, fax 53 90 66 72 
A. omskoling, PFT-A Teori: A 

HELIKOPTER-SERVICE A/S 
Lufthavnsvej32,4000 Roskilde, tlf.46191511 

A, B, AB-lnitio, lnstruklør, Nat-VFR, omskoling 
jethelill:lpler, PFT - A,B 

HEUFLIGHT EAST 
Lufthavnsvej 50 Roskilde Lufthavn 
4000 Aosld1de, tlf. 4619 00 11 

A og B skcø1g på helikopter, nat-VFR samt PFT på helikcpler, 
omskoling til jelheMlopler ind. jet fundamentalt, simuleret I-træning 
som integreret del af 1-progiam på helikopter. 

IKAROS FLY ApS 
Hangarvej A 12, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf.46191010, fax4619 0515 

Teori: A, Bl I + D gennem Skolen for Civil Pilotudd. (CPU) 
Skole/PFT: A, B, I, D, twia, fllrboprop, instruktør, nat-VFR, 
omskoling, simulator, bamnlæb. Speciale: US-konvertennger. 
Kommunikatian: Nat.Jlnl VHF og morse. FLT gennem Skolen for 
Civil Pilotudd. 

JET AIR FLIGHT ACADEMY 
Lufthavnsvaj 50, 4000 Roskilde 
111. 461915 55, fax 461916 50 

Praktik: A, B, I, D, Twin, Instruktør, TIIJOOlllOP samt PFT 
Teori: A, NI, BIi, D 
Kommunikabon: Nat. VHF, In!. VHF, FLT, Mo!se 

RINGSTED FL YVESKOLE 
Ringsted Ay,oepiads 
Haslevvej 58, 4100 Ringsted 
TH. 40 461510 

A-skoling, O!Ækoling, kunstflyvning, A-PFT, halehjul- og 
spinkursus 

SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
llf. 4619 16 30, lax 46 19 13 15 
Teori: NI, BIi, D. (koncessicnshaver BIi og D:CAl) 
Desudeo kurser I High Level Meteorology, Jet Engine 
Fundamentals, Konverteringskurser i forb.m. udenlandske 
C811iflkalw, Ayvetelefonislbeolis kurser, BL 9 og 10 teori. Human 
lactors and Umitations, PFT-kurser samt alle !ormer for 
lagkurser. Undervisning pnmært ldassoondervisniog. Enkelt 
hold og specialwrser opret1es etter behov. 

LUFTFARTSSKOLEN (SLU) 
Lufthavnsvaj 60, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde 
111. 32 92 80 80, fax 32 92 80 95 
Ellehammers Affe, 2. sal 
7190 BiHund, tlf. 75 33 23 88 
Teori: BIi, D, FLT, flyveklarerer, flyveinstruktør-og 
konverterings-kurser. Andre lultfartsuddanne!sar tilb-Jdes etter 
aftale ATS-, AFIS-og radarkurser m.v. 
Tenniner og betingelser som angivet i skolens undervisnings
program, 

FYN 
BEL AIR 
Odense Lufthavn 34, 5270 Odense N, tlf. 64 89 16 12 
Mobil 40 25 78 12 
Skoleflyvning til A, B og I samt omskoiiog og PFT. 
Teori til A samt NATnNT-VHF og FLT. 

CENTER AIR 
Odense Lufthavn, Lutthavnsvej 136, 5270 Odense N, 
111. 65 95 44 44 

A-skoling, A, PFT, 1-motors omskoling 

JYLLAND 
ATBApS 
KærYej 98, 6400 Sønderborg 
111. 74 42 08 78, fax 74 42 15 78 

A, B, I, Twm, omskoling, PFT, Turboprop, 
US konverteringer. Aktiv l(Jlltræning for nyuddannede B-piloter 

BILLUND AIR CENTER A/S 
Box 6, lufthaVIISV8j 43, 7190 Billund, llf. 75 33 89 07, 
Fax 75 35 39 66 

A, B, I, Twin, AB lmtio, lnstn.dar 
PFT, omskolinger, Teon A, Nat/1n1-VHF 
US konvertennger 
Omskoling til bannerslm'llyslæb 
8aSlc Aerobatic, Speaale. Uddannelse til sofly 

KARLOGAIR 
Sønderborg Lufthavn 
6400 Sønderborg 
Tli. 74 42 22 85, fax 74 42 90 85 

Billund, tlf. 75 35 41 85 
Esbjelg lufthavn, tlf. 7516 0585 
Tønder Flyveplads, tlf. 74 72 26 55 

A, B, I, Twm, Instruktør, Teon A. PFT og 
typeuddannelser, ln1./Nat., VHF, FLT, Morse, Konvertemger 

A/S HEUFUGHT DENMARK 
I..L(ttiavnsveJ 35, Billund l..uldlavn 
7190 Billund, tlf. 75 33 8911 

A og B skoling på helikopter, Nat-VFR samt PFT på helil<opter, 
omskoling til )Ølheflkopter lllCI. Jet fundamentalt, simuleret 
I-træning som integreret del af I-program på helikopter 

NORTH FL YING A/S 
Aalborg afd.: Aalbo!g Lufthavn, 
9400 Nr. Sundby, 111. 9817 3811 
Århus afd.: Århus Lufthavn, 
8560 Kolind. 111. 86 36 34 44 

A, B, I, Twin, PFT, nal-PFT, teon A, instruktør 
Turbo Prop Skoling 

SYGOSAIR 
Vamdrup Flyveplads. 6580 Vamdrup. 
111. 75 58 34 02 

Skolilg li A samt PFT til A. omskoing aØe enmotorede. 
Teori: A, Nat./lnt. VHF 

TRAINING CENTER WEST 
Karup Lufthavn, 7470 Karup, 111. 97 10 12 66 
Slauning Lufthavn, 6900 Skjern, Uf. 97 36 92 06 
Skive Lufthavn 
Viborg Flyveplads =~ Vamdrup Flyveplads 

A, B, I, PFT til alle cert. T win, instruktør, T eon: A, B+I , D. 
lnt./Nat. - VHF, FLT bevis+ teknisk og praktisk 
undeMsning på flere turbo og jet typer. 
(konssesslonshaver BIi og D· FTS) 

FLYV • JUL. 97 
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FLYUDLEJNING 
AYF AA-1 IFR/GPS PR. TACHO 510,-
BSV C172 IFR PR. TACHO 645,-
PEW C172 IFR/GPS PR. TACHO 645,-
RPJ C172 IFR PR. TACHO 645,-
BIU C172 IFR PR. TACHO 645,-
BRT PA28-181 IFR PR. TACHO 810,-
CJI PA28-181 IFR PR. TACHO 810,-
BLU PA28-181 IFR PR. TACHO 810,-
BCL PA28R IFR/GPS PR. TACHO 835,-
BEi C177RG IFR/GPS PR. TACHO 865,-
CRC C177RG IFR/GPS PR. TACHO 865,-
ASJ BE95 IFR/TWIN PR. AIRB. 1.650,-
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 -1040,- incl. 25% moms pr. bloktime 
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· 461910 10 
Fax: 4619 0515. E-mail lkaros@lnet.uni-c.DK 

NAIG 
N ordic Aviation Insurance Group 

GARMIN'S SUCCES FORTSÆTTER MED 

GPSMAP 195 
som allerede er blevet et hit i Danmark 

hvorfor vi også fortsætter med vor 
JNTRODUKTJONSPRJS! 

HUSK 

Vi leverer stadig 
GARMIN's fulde GPS 

program GPS89, GPS90 og 
GPS 95XL 

-

samt VHF Håndradio 
(ICOM, Bendix/King) 

Head-sets (David Clark, 
Peltor m.fl.) fra lager. 

Som sædvanligt - købes også GARMIN'S produkter hos 
fagfolk, der sørger for alle tilladelser og naturligvis 
yder teknisk support - også efter du har handlet! 

Check altid pris med Avia før du handler ! 

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

Tlf. 32 45 08 00 • Fax 32 45 73 75 

NAC 
Nordic Aviation Claims ApS 

Vi flytter den l. august 1997 til: 

Vester Farimagsgade 7 
1606 København V 

Nyt telefonnummer: 3313 0643 
Nyt faxnummer: 3313 0601 

N ordic Aviation Insurance Group's formål er at tilbyde nordiske kunder enhver art 
af luftfartsforsikring. Gruppen er et fælles organ for følgende medlemmer: 

1. Alka - 2. Allianz Nordeuropa - 3. Alm. Brand - 4. Codan - 5. ERC Frankona - 6. Europeiska 
7. Europæiske - 8. Gerling-Konzem Globale - 9. Gjensidige - 10. København.ske Re - 11. Provinzial 

12. Sj6vå Almennar - 13. Topdanmark - 14. Tryg-Baltica - 15. Winterthur - 16. Zurich 

Nordic Aviation Claims er skadereguleringsselskab for gruppen. I 
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Kort 
sagt 

Flere Gripen 
Den svenske regering har 
besluttet at anskaffe en tredje 
serie på 64 Saab JAS 39 
Gripen til Flygvapnet. 

Den første bestilling, på 
fem prototyper og 30 seriefly, 
blev afgivet i 1982. Den blev 
fulgt op i 1992 af en ordre på 
11 0 fly. Disse 140 fly rækker 
til otte eskadriller (divisioner i 
svensk terminologi), men med 
den nye ordre er der fly til 
yderligere fire. 

Flygvapnet har nu modta
get omkring 40 JAS 39, og 
den første division, fra F7 i Så
ten ås, ventes operationel 
sidst på året. 

Næste enhed med JAS 39 
bliver Skånska Flygflotiljen , 
der er baseret i Ångelholm . 

Hvor mange 
helikoptere? 
I 10-året 1997 til 2006 vil der 
bliver produceret omkring 
8.190 rotorfly til en værdi af 
51,7 milliarder USD, anslår det 
amerikanske markedsanaly
sefirma Teal Group. Heraf er 
de 4.635 til civile brugere 
(værdi 10,9 mia. USD), de 
3.555 til miltære (40,2 mia 
USD.). 

Analysen omfatter kun 
vestlige typer. 

Der er nu fire store helikop
terfabrikker, Bell, Boeing, Eu
rocopter og Sikorsky, men vi 
regner med at antallet er re
duceret til tre, inden der er gå
et 1 0 år, siger Richard Abou
lafia, der er ledende analyti
ker forTeal Group's World Mi
litary and Civil Aircraft Brie
fing, et værk på 1.000 sider, 
der opdateres hver måned. 
Han anser det for mest sand
synligt, at det er Sikorsky, der 
bliver overtaget - og at købe
ren bliver Boeing. 

4 

0 

Al borg-Billund Bestseller Mooney 
Encore Maersk Airs rute Ålborg-Bil

lund, der startede den 6. janu
ar, er blevet en pæn succes; 
allerede midt i juni passerede 
man de 10.000 passagerer. 

Ruten, der flyves med 
Boeing 737-500SP, ,,forbinder 
Ålborg med Europa", idet der 
fra Billund er Maersk-ruter til 
Amsterdam, Bruxelles, Frank
furt , London, Paris, Stock
holm og ZOrich, sidstnævnte i 
codeshare samarbejde med 
Swissair. 

DA20 Katana var i fjor det sko
lefly, der blev solgt flest af i 
USA, men da produktionen fo
regår i den canadiske delstat 
Ontario figurerer fabrikken 
ikke i den tabel over den ame
rikanske produktion af almen
fly i 1996, vi bragte maj-num
meret. 

I alt afleverede Diamond 
Aircraft Industries 142 DA20 i 
fjor, hvilket svarer til markeds
andel på 21 ,3% af enmotors 
fly med stempelmotor. 

Sikorsky S-92 Helibus 

En ny version af den evigunge 
Mooney M-20 gik på vingerne 
sidst i februar. Den har fået 
navnet Encore og har en 220 
hk Teledyne Continetal TSIO-
360-SB motor. Luftbremser, 
Allied Signal IFR-udstyr, toge
neratorer og iltbeholder er 
standardudrustning på dette 
fly, der er konstrueret til at 
rejse med en hastighed på 
200 knob (270 km/t) . 

På Sikorsky Aircraft Corporations fabrik i Stratford, Connecticut er man nu i fuld gang med 
at samle den første af fem prototyper til S-92 Helibus. 

Delene kommer fra fire verdensdele. Kabinesektionen leveres af Mitsubishi (Japan), ha
lebommen af Gasema (Spanien), halefinnen af Jingdezgen (Kina), cockpit med tilhørende 
elektriske og hydrauliske ledninger m.v. af AIDC (Taiwan) og sponsons med tanke af Embraer 
(Brasilien). 

Sikorsky, der leder det internationale Team S-92, konstruerer og fremstiller rotorsyste
met, rotorblade, gear og gearbox og står desuden for slutmontering, flyveprøver og certi
ficering. 

Den første S-92 ventes rullet ud til januar. Flyveprøverne, der skal foregå i Florida, be
gynder senere på året. Certificering ventes i år 2000. 

Der bliver to modeller, en civil (S-92C) til 19 passagerer og en "international utility" (S-
92IU) med beslag til cargo sling operationer. Af de fem prototyper bliver de tre S-92C, de 
to S-92IU. 

S-92 skal have to General Electric CT7 turbinemotorer, hver på 1.750 hk, og får en 
økonomisk rejsehastighed på ca. 260 km/t. 

Kabinesektionen til den første Sikorsky S-92 under udpakning på Sikorsky fabrikken i USA. 
I baggrunden en mock-up af den nye helikopter, der måske skal afløse S-61 i Flyvevåbnet. 
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Ikke flere B 17 Ny ejerstruktur I øvrigt 
Jetstream flyver igen i Sønderborg Medaljen for udmærket Luft-

British Aerospace har på Siden 1996 har 28 pensioni- En række kommuner i Søn- tjerieste er tildelt general-

grund af svigtende ordretil- ster fra Saab brugt 9.350 ti- derborg lufthavns umiddelba- major Klaus Langballe Axel-

gang besluttet at ophøre med mer på at renovere en Saab re opland er blevet medejere sen, oberst Poul Bauer-Jen-

at bygge Jetstream 41. Siden B 17 dykbomber, der har stå- af lufthavnen, der hidtil har væ- sen, majorBentJensen, kap-

det 31-sædede trafikfly blev et på Flygvapenmuseums ret ejet af Sønderborg kommu- tajn Svend Henriksen og 

lanceret for otte år siden, er depot siden 1968, og den 11. ne og Sønderjyllands amt. seniorsergent Erik Claus 

der solgt 104. juni var flyet atter i luften efter Seks kommuner blev Petersen. 

Produktionen er dalet støt næsten 29 år på jorden. Flyv- indbudt ti l at være med, men 
Famborough flyveudstil-de sidste år. I 1995 produce- ningen overværede af bl.a. en sagde nej tak. De fem 

rede fabrikken i Prestwick 38 advokat Claes Smith, tidligere kommuners andel blev fastsat lingen afholdes næste år 

fly, men i år bliver tallet kun 1 O. cheftestpilot hos Saab og den, efter indbyggertal og udgør den 7.-13. september, hvor-

Stykprisen opgives til 4 som tog B 17 prototypen i med virkning fra 1 . januar i år: efter den rykkes frem til midt 

mio. GBP, men det indebærer luften på dens jomfruflyvning på sommeren, første gang 

et tab på en mio GBP, siger den 18. maj 1940. Augustenborg 3,6% 24.-30. juli 2000. 

British Aerospace. B 17 var det første Saab- Broager 3,5% 
Reims Aviation skal leve-Fremstillingen af de andre konstruerede fly. Det blev Nordals 8,2% 

Jetstream modeller er allere- fremstillet i 322 eksemplarer Sundeved 2,9% re fem Caravan li til Sydko-

de standset. Fabrikken i Prest- mellem 1941 og 1944 og an- Sydals 3,6% rea, der vil bruge dem til mål-

wick ophørte i praksis at frem- vendtes som bombe- og re- Sønderborg 43,1% slæb. 

stille den 19-sædede Jet- kognosceringsfly i Flygvapnet Sønderjyllands amt 35,1 % 
Luftkaptajn Stefan Ras-stream 31 i 1993, og den 64- frem til 1948 og som målslæ-

sædede Jetstream 61 (oprin- ber helt til 1968. De fem små kommuner mussen er blevet optaget i 

delig kaldet ATP, Advanced Udover det flyvedygtige fly har hver en mand i bestyre!- .Hall of farne" på National 

Turboprop) blev opgivet et par har Flygvapenmuseum en B sen, Sønderborg og amtet Air and Space Museum i Wa-

år senere. Det var et led i afta- 17 i sin permanente udstilling, hver to ( og deres stemmer shington, D.C. 

len med Aerospatiale og Alenia og et eksemplar kan ses på tæller dobbelt). Endvidere 
Airbus A300 prototype nr. om konsortiet AIR (Aero lnter- Danmarks Flyvemuseum i Bil- tæller bestyrelsen en repræ-

national Regional), idet den lå lund. Endvidere er der bevaret sentant for det lokale er- 3 bruges nu af det franske 

for tæt op ad ATR72. et par af de 46 fly, Flygvapnet hvervsliv (p.t. Danfoss' øko- rumfartforskningsinstitut 

solgte til Ethiopien mellem nomidirektør). Formand for CNES til forsøg med simu-

194 7 og 1953 - de befinder sig bestyrelsen er Sønderborgs leret vægtløshed. Den aflø-

nu i Sydafrika. borgmester Ingolf Wanzer, ser en Caravelle, der var i 

næstformand amtsborgme- brug fra 1989 til 1995. 

ster Kresten Philipsen. 
Bell Helicopter har er-lcelandair Sønderborg lufthavn hav-

de i øvrigt et rekordår i fjor hvervet en 70% andel i den 

udvider med 111 .000 passagerer på rumænske flyfabrik IAR. Un-

ruten til København. der forbehold af den ameri-
Islands privatejede luftfarts- kanske regerings godken-
selskab lcelandair, der har fire 

I Lindberghs 
delse skal IAR bygge 70 AH-

Boeing 757 i drift, har afgivet 1 W Cobra kamphelikoptere 
ordre på endnu fire, to -200 og fodspor Distance-

til det rumænske forsvar. 
to -300 (den forlængede 
udgave) til levering tidligt I år er det 70 år siden Charles rekord McDonne/1 Douglas MD-
næste år. Desuden har man A. Lindbergh som den første 600N, en forlænget udgave 
tegnet option på yderligere fløj fra New York over Atlan- En Boeing 777-200 med Rolls- af MD520 med plads til otte 
otte fly til mulig levering mel- terhavet til Paris. Det ville to Royce Trent 892 motorer har personer, er blevet type-
lem 2000 og 2006. Den faste franske piloter markere ved at sat ny distancerekord for tra- godkendt og leverancerne 
ordres værdi opgives til 1,6 flyve samme rute i en AS350- fikfly, 20.044 km, ved at flyve er påbegyndt. Den har NO-
milliarder kroner. 83 helikopter, ganske vist non stop fra Seattle til Kuala TAR hale og en 800 hk AIii-

lcelandair, der i år fejrer sin med tankning undervejs, to Lumpur i Malaysia, en stræk- son 250-C47M motor. 
60-års fødselsdag, udvider gange fra landjorden og tre fra ning på 20.022 km. Udturen 
rutenettet med to nye destina- et skib, men den at helikop- varede 21 :23 timer, hjemturen Piper PA-32-301T er en 
tioner, Helsingfors i Finland og teren landede. 18:39 timer. Flyet var fuldt ud- ny Saratoga version med Ly-
Minneapolis i USA. Hermed Den 6 juni, ved den tredje styret med plads til 278 pas- coming TI0-540-AH1A, der 
beflyver selskabet 18 byer i tankning, konstateredes imid- sagerer - der var dog kun 24 yder 300 hk helt op til 12.000 
Europa og seks i Nordameri- lertid en lækage i en brænd- med på turen. fod. Rejsehastighed: 174 
ka. Der er fire ugentlige afgan- stoftank, og flyvningen måtte Den hidtidige rekord på knob (322 km/t) i 8.000 fod. 
ge mellem Reykjavik og Min- derfor opgives. Dens længde 19.258 km var fra 1993, sat 
neapolis, mens ruten Reykja- var beregnet til 6 .000 km, af en Airbus A320-211 på Aermacchi har overtaget 
vik-Helsingfors beflyves to varigheden til 27 timer (Lind- strækningen Paris-Auckland rettighederne til det finske 
gange ugentlig. bergh brugte 33½ time). (New Zeeland). skolefly Valmet L-90 Redigo. 
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"'.(.li :r-<,'V Dansk implementering af JAR-FCL 

Siden 1987 har der i Europa 
været arbejdet på at formulere 
fælles regler for uddannelse 
og certificering af- i første om
gang - piloter. Arbejdet er i be
gyndelsen foregået i ECAC
regi, men senere overført til 
JAA. Arbejdet blev i hovedsa
gen afsluttet i sommeren 1996 
og resultatet, JAR-FCL part 
ane (Aeroplanes) og part 
three (Medical), blev i efter
året godkendt af JAA med im
plementering i medlemslan
dene den 1. juli 1999. Arbejdet 
fortsætter dog i de etablerede 
komiteer og arbejdsgrupper, 
idet visse dele, f.eks. teoriek
samensdelen, ikke foreligger 
i helt færdig form, ligesom der 
allerede har vist sig behov for 
ændringer af det foreliggende 
og godkendte materiale. Men 
i det store og hele foreligger 
der nu ganske detaljerede 
bestemmelser for uddannel
se, certificering og vedligehol
delse af certificering for alle 
flyvemaskinepiloter, medens 

bestemmelser for helikopter
piloter er ca. et halvt år forsin
ket. 

Disse bestemmelser skal 
nu implementeres i Danmark 
inden 1. juli 1999. 

Opgaven hermed påhviler 
Certifikatkontoret. 

Der er tale om en ganske 
omfattende opgave, som skal 
udføres af medarbejdere i 
Certifikatkontoret ved siden af 
øvrige arbejdsopgaver, og vi 
har opstillet en projektplan, 
som vi håber (læs : tror på!) 
kan føre os frelst igennem, så 
omstillingen kan foregå så 
smertefrit som muligt for alle 
involverede: Skoler, selska
ber, piloter, SLV m.fl. 

Der er etableret en "projekt
organisation" bestående af en 
styregruppe, 10 projektgrup
per og en referencegruppe. 

Styregruppen har ansvaret 
for, at projektplanen overhol
des og for evt. at revidere den
ne, hvis dette bliver nødven
digt. 

Stephan Auer 
F1rst Officers 

uuda A,r, Awma 

John Barbas 
Captain, Flight T ramer 

USA,r 

Barry Roche 
Pilot 

Petrol1um Hebcopurs Ine 
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THEY ASKED Us To MAKE 
THEM PROFESSIONAL PILOTS 

WEDID. 
FoR OVER 30 YEARS, Sierra Academy of Aeronautics has trained 
thousands of men and women from around the world for 
rewarding careers in aviation. Ourproven training curriculum and ex
perienced staff combined with excellent Caltfomia weather, ideal ter
rain, and complex airspace, prepare our studenes to succeed in the h1ghly 
competittve professional pilot marketplace. 

We offer college degree options, assistance with J-1/M-l/F-l visas, hous• 
ing, transportacion and ether studene services. 

SIERRA ACADEMV OF AERONAUTICS 
OAKLAND INTERNATIONAL AIRPORT 
OAKLAND, CALIFORNIA 94614 • USA 

Tel: 5 I 0.568.6100 • Fax: 5 I 0.568.6116 
Web: www.s1erraacademy.com 

Ema1I: mfo@sierraacademy.com 

In Scandinavia contact: Jørgen Andersen Tel.: +45.4879.4525 
Nellerødvcj 22, DK 3200 Helsinge Fax.: +45.4879.8722 

Aircroft Technician & Dispotcher Troining Programs also avoiloble. 

De 10 projektgrupper har 
hver til opgave at udarbejde 
forslag til omlægning inden for 
specificerede områder (f.eks. 
flyveskoler, teoriskoler, in 
struktører, kontrollanter, vali
dering, certifikatadministrati 
on, intern uddannelse, infor
mation af markedet, bestem
melsesændringer etc. etc.) 
Referencegruppen består af 
repræsentanter for dem der 
bliver berørt af omlægningen 
(skoler, selskaber, privatpilo
ter, erhvervspiloter) og skal 
være det forum, hvori informa
tion om projektets fremadskri
den kan gives og hvor drøftel
ser om løsning på evt. prak
tiske og principielle problemer 
kan føres. 

Som det ses, er vi meget 
opmærksomme på vigtighe
den af, at de berørte bliver 
grundigt informeret om, hvad 
ændringerne indebærer for 
dem, og hvorledes de skal 
forholde sig i forbindelse med 
omlægningen. 

Den etablerede infogruppe 
har derfor til opgave løbende 
at formidle denne information 
(artikler, indlæg på møder, 
separate informationsmøder 
for forskellige målgrupper 
etc.). Informationsvirksomhe
den vil løbende finde sted i he
le projektperioden, med sti
gende detaljerethedsgrad, ef
terhånden som projektet skri 
der frem. 

Denne kortfattede oriente
ring er tænkt som den første 
generelle information om, hvad 
der venter os, og har som ho
vedformål at "berolige" dem, 
der godt ved, at en større æn
dring af certifikatsystemet fo
restår, men savner orientering 
om, hvad dette vil indebære for 
dem og hvornår. Vi vil bestræ
be os på, at alle berørte i god 
tid får mulighed for orientering 
om, hvad der skal ske og hvor
når, og vender tilbage med me
re præcis information, når vi er 
nået lidt længere i projektarbej
det. 

Med venlig hilsen 
CERTIFIKATKONTORET 

MUK flyver post 
Flyvningen af post mellem København og henholdsvis 
Bornholm, Karup, Ålborg og Århus har været udbudt i EU
licitation, og resultatet blev, at MUK Air vandt alle fire ruter. 

Postflyvningen udføres om natten. Om dagen bruges 
flyene til passagerflyvning på selskabets ruter fra Køben
havn til Bremen og en række sydsvenske byer, ligesom 
MUK har en rute mellem Ålborg og Oslo. 

Flåden består af fire Shorts 330/360, fire Embraer Ban
deirante og en Jetstream 31. 

BREMEN i Bremen 
Det første fly, der fløj over Atlanterhavet i vestlig retning, var en 
Junkers W 33, ført af Ehrenfried Freiherr von H0nefeld . 
Flyvningen var sponseret af forretningsfolk i Bremen, og flyet 
bar derfor byens navn. 

BREMEN startede fra Irland den 12. april 1928 og landede 
36 timer senere på Greenly Island, en lille ø mellem Labrador 
og New Foundland, ca. 1.800 km nordøst for New York. 

Flyet har siden stået på Henry Ford Museum i Detroit, men 
er nu tilbage i Bremen, hvor det vil blive renoveret af pensionister. 
Lufthansas trafikflyverskole. der har hjemsted i Bremen, stiller 
værkstedsfaciliteter til rådighed. Det skal være klar senest til 
fejringen af 70-års jubilæet næste år. 

Fem år senere skal BREMEN tilbage til Henry Ford Museum 
- tyskerne har kun fået lov til at låne flyet. 
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Europas største 
flyudstiling 
Nogle indtryk fra den store internationale 

flyudstilling i Paris. 

Selvom den store Internationale luft- og 
rumfartsudstllllng I Paris på fransk hedder 
Salon International de l'Aeronautlque et de 
l'Espace, skal man Ikke lægge for meget I or
det salon - det er Ikke et sted, hvor man hvi
ler sig! 

I hvert fald Ikke hvis man vil se blot en del 
af de mange fly af alle størrelser og natio
naliteter, der var udstillet på dette Europas 
største flyveudstilling (selv franskmænd må 
Indrømme, at der er flere fly ved EAA Con
ventlon I Oshkosh). Og selv en overfladisk 
gennemgang af de mange stande I de store 
udstlllngshaller tager en halv dag - mindst! 

Tekst: Hans Kofoed 
Fotos: Knud Larsen 

Få helt nye fly 

Mange af de udstillede fly var 
gengangere fra tidligere "sa
loner". Det er der ikke noget 
usædvanligt i - det er tilfældet 
på alle andre tilbagevendende 
flyudstillinger. 

Det skyldes, at det i vore 
tider tager adskillige år ( og ko
ster masser af penge!) at ud
vikle en ny flytype, hvorefter 
denne kan meget vel være i 
produktion i op mod 30-40 år. 

Antallet af splinternye typer 
var derfor også på dette års 
udstilling særdeles begræn
set. 

Her er lidt om et par af årets 
debutanter, men først en om
tale af et par gamle kendinge. 

De nye Cessnaer 

Selvfølgelig var de der, de to 
,,nye" enmotorede Cessnaer , 
Model 172R Skyhawk og Mo
del 182S Skylane, sidstnævn
te endda det allerførste eksem-
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plar fra den nystartede pro
duktionslinje. Den nye udgave 
af Model 206 så man derimod 
ikke; den vil blive lanceret 
senere på året ved EAA's Fly
in i Oshkosh. 

Produktionen er nu kom
met rigtig i gang. Cessna oply
ste, at der bliver en Skyhawk 
færdig hver fjerde time, og at 
man arbejder på at øge pro
duktionen, så der kun bliver to 
timer mellem hvert fly. Men 
man har også 900 ordrer fra 

54 lande, og leveringstiden er 
ca. seks måneder. 

Den franske flyfabrik Reims 
Aviation, der over en periode 
på 25 år byggede ca 6.000 
Cessna fly, skal sandsynligvis 
samle 172/182/206 til det eu
ropæiske marked. 

Som en første begyndelse 
har man fået tre byggesæt til 
172 leveret pr. skib, men byg
ge Cessnaer i Frankrig vil 
næppe være lønsomt. 

- Så skal Dollar-kursen 
komme op over 1 O (Francs), 
sagde en talsmand for Reims 
Aviation. 

Dansk forhandler: Sun-Air 
of Scandinavia, Lufthavnsvej 
33, 7190 Billund. Tlf. 76 50 01 
00, fax. 75 33 86 18. 

Cessna 172 R. 

Hangar 5 Air Service, Luft
havnsvej 4, Stauning Luft
havn, 6900 Skjern. Tlf. 97 36 
92 66, fax 97 36 92 10. 

Moldavisk Favorit 

Et af udstillingens mindste fly, 
måske det mindste, var Avia
tehnologie Favorit, et ensæ
det "sportsfly", fra republikken 
Moldavien. 

Favorit, der fløj første gang 
i fjor forår, er formentlig tænkt 
som et UL-fly, men om det vil 
kunne godkendes som sådant 
efter de her gældende regler, 
lader sig ikke afgøre på grund
lag af det tilgængelige mate
riale. 

Ifølge det ikke ret detalje
rede dokumentationsmateria
le er motoren en 28 hk Vihr-
25, en luftkølet tocylindret 
boksermotor. Nok kun i den før
ste prototype, for ifølge skilt
ningen ved den udstillede pro
totype nr. 2 havde den en 40 
hk Hirth motor - med startsnor 
som på en motorplæneklipper! 
og det er denne man vil anven
de ved "mass production" af 
det nette lille fly. Brændstoffor
bruget opgives til ni liter pr. ti
me, brændstofmængden til 9 
kg. 

Cessna 182 S. 



Favorit er konstrueret til på
virkninger på + 6G og - 4,5G. 

En tosædet udgave er un
der overvejelse. 

Anslået pris: 20.000 USD. 

Aviatehnologie Favorit 

40 hk Hirth 

Spændvidde ................... 10, 1 m 
Længde ............................ 6, 1 m 
Fuldvægt ......................... 320 kg 
Max. hastighed .......... .. 130 km/! 
Rejsehastighed ............ 11 O km/t 
Starthastighed ................ 70 km/! 
Stigehastighed ............... 1,5 m/s 
Startdistance ................... 200 m 

Skubbende propel 

lsraviation ST-50 er et utradi
tionelt fly: Motoren, en Prat! 
& Whitney PT6A-135B ned
droslet fra de normale 816 hk 
til 600 hk, er placeret i bagkrop
pen og trækker via en drivaksel 
en trebladet, skubbende pro
pel, anbragt i halespidsen. 

Strukturen er helt af kom
posit, og understellet er op
trækkeligt. 

Flyet, der har trykkabine, er 
indrettet som en bil med plads 
til to personer foran og bagved 
dem tre på en sofa. Det har 
vejrradar og fuld IFR-udrust
ning fra Allied-Signal, for gan
ske vist har Israel en stor avio
nics-industri, men den frem
stiller kun militært udstyr. 

Arbejdet på ST-50 blev på-

/sraviation ST-50. 

ch 

Aviatechnologie Favorit. 

begyndt i USA af Cirrus De
sign Corporation, men i 1992 
blev programmet overtaget af 
israelske interesser. Cirrus af
sluttede dog selve konstruk
tionsarbejdet og byggede og
så en prototype (kaldet proof 
of concept), der fløj første 
gang den 7. december 1994 i 
USA, hvorefter den blev de
monteret og sendt til Israel. 
Her genoptog man flyveprø
verne, som nu nærmer sig sin 
afslutning - man regner med 
at få ST-50 typegodkendt (ef
ter JAR og FAR reglerne og til 
at flyves af en pilot) omkring 
årsskiftet og at begynde leve
rancerne i marts 1998. 

Prisen for et fuldt IFR-ud
styret fly med lædersæder 
m.v. bliver 1.250.000 USD. 
Det er efter sigende godt halv-

lsravlatlon ST-50 

600 hk PWC PT6A-1358 

Spændvidde .................. 11,94 m 
Længde .............. ... ......... 8,48 m 
Højde ............ ................. 3,35 m 
Vingeareal ..................... 15,3 m2 

Tornvægt ...................... 1.474 kg 
Fuldvægt ...................... 2.381 kg 
Rejsehastighed ............ 519 km/I 
(i 30.000 fod) 
Stallhastighed .............. 113 km/I 
Tjen.tophøjde ........... 31.000 fod 
Flyvestrækning 2.223 km 
(med 45 min reserver) 
Startløb ........................... 427 m 
Landingsafløb ................. 366 m 
Sæder ...................................... 5 
Basispris ................. $1.250.000 

delen af hvad de nærmeste 
konkurrenter Socata TBM700 
og Pilatus PC-12 koster - de 
er dog lidt større end ST-50. 

lsraviation satser ikke 

blot på executive markedet. 
Der bliver flere og flere 
ejerpiloter, der har råd til at 
betale 1.250.000 USD for et 
fly, men det største marked 
venter man bliver time share 
- om 1 O år vil denne ejerform 
efter lsraviations mening 
omfatte 80% af almenflysal 
get. 

Markedsføring: Euraviation 
S.A., Av. Cardinal-Mermillod , 
CH-1227 Geneve, Schweiz. 
Tlf. 00 41 22 301 22 44. fax 00 
41223013261. 

Tomotors fra Socata 

Den franske almenflyfabrik 
SOCATA, der er datterselskab 
af Aerospatiale, har længe 
savnet et tomotors fly i sit va
resortiment, for mange flyve-
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skoler vil gerne have en- og 
to motors fly fra samme fabrik. 

Men det kan SOCATA nu 
tilbyde. På salonen i Paris 
præsenterede man en tomo
tors firesæder, TB360 Tanga
ra ( opkaldt efter en by, ikke i 
Rusland, men i Brasilien). 

Der var nu noget bekendt 
over det lille firesædede fly, og 
ikke så underligt. SOCATA har 
nemlig valgt ikke at udvikle et 
fly fra grunden af men har købt 
rettighederne og værktøjerne 
til et udmærket lille fly, der pga 
almenflyvningens krise fik en 
lidt krank skæbne: Grumman 
American GA-7 Cougar. 

GA-7 prototypen fløj alle
rede i 197 4, men der blev kun 
bygget 115, indtil fabrikatio
nen blev indstillet i 1979, og 
siden har rettighederne skiftet 
hænder flere gange - bl.a. var 
der en overgang planer om at 
bygge Cougar i Georgien på 
en fabrik, hvor man hidtil hav
de fremstillet Sukhoi Su-25 
(,,Frogfoot") kampfly. 

Franskmændene har "so
catiseret" konstruktionen, bl. 
a. er der helt nyt instrument 
display, og der er installeret lidt 

SOCATA TB360 Tangara. 

stærkere motorer, 180 hk 
Lycoming 0-360 i stedet for 
den amerikanske udgaves 0 -
320 på 160 hk. 

Tangara ventes certificeret 
i begyndelsen af 1998 Prisen 
bliver USD 450.000. 

Dansk forhandler: Copen
hagen Aviation Trading, Kø
benhavns Lufthavn Roskilde, 
4000 Roskilde. Tlf.46191114, 
fax46191115. • 

r,- .6" r-1per 

SOCATA TB360 Tangara 

2 x 180 hk Lycoming O-360-A1G6 

Spændvidde .................. 11.23 m Økon. rejsehast. ........... 222 km/I 
Længde .......................... 9,09 m Stallhastighed ............... 82 km/I 
Højde ............................. 3, 16 m Tjen.tophøjde ........... 20.000 fod 
Vingeareal ..................... 17, 1 m2 Ryvestræknng ............ 2.110 km 
Tornvægt ...................... 1.17 4 kg Startdistance til 15 m ...... 509 m 
Fuldvægt ...................... 1. 725 kg Landingsdistance fra 15 m405 m 
Tankindhold ........................ 447 I Sæder ...................................... 4 
Max. rejsehast. ............ 322 km/I Basispris .................... $450.000 
Normal rejsehast .......... 306 km/I 

Air Alpha er Piper's distributør/Service Center 
i henholdsvis Danmark, Island, Grønland og på Færøerne. 

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

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

1997 Archer III 

Piper Seneca IV 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

¾A IR ALPHA A/S 
Odense Lufthavn . 5270 Odense N 
Tlf. 65 95 54 54 . Fax 65 95 54 76 

·- - -

. ·-~ 
Ill..~ -I .J~--:" .•. 

PiperArrow Piper Warrior III 

Piper Semlnole 

~ . ~ - . . 

. -- ~ ' ' f I -

Piper Saratoga li HP 

Piper Garanti: 

: 1997 Malibu Mirage 
: 350 hestekræfter 
• Maximum speed 232 kts/430 km pr. time 
: Cruise speed 21 S kts/398 km pr. time 
: Service ceiling 2S.000f7620 meter 
• Range I OSS kts eller 1954 km 
: Trykkabine - Luxusinteriør 

: 1997 Malibu Mirage er nu klar til 
• levering/en demonstrationstur fra vort 

• • • 

hovedkontor i Odense Lufthavn 

HURTIG OG KOMFORTABEL TRANSPORT 
ingen ventetid i lufthavnen 

ingen flyskift 

Flyv direkte/nænnere Deres endelige destination 

De bestemmer tidspunkt for afrejse og hjemrejse 

De skal ikke afslutte et møde, 
før De er klar til det 

• ingen stress 
• • INGEN TABT ARBEJDSTID 

: Det er ikke et mirakel • DET ER EN MIRAGE 

Alle nye P1pe1· fly bl1ve1 leve1·ec med en udvidet to ars "Spinner to Tail" garanti, som gives af henholdsvis PIPER. 
Texcron Lyco1111ng. Teledyne Concinenc.1I. Harczell Propelle1 og Bend1X1King 

Dit /oko/e P1per Service Center vil kunne /ose ethvert problem, som matte opsta. So enkelt og sa fuldstændigt er det. 



De danske i Paris 
Tekst: Hans Kofoed 
Fotos: Knud Larsen 

Danmark var smukt repræ
senteret på den store interna
tionale luft- og rumfartsudstil
ling i Paris, hovedsagelig med 
"stumper" til fly, men der var 
da et enkelt fly med Oscar 
Yankee registrering, en Piper 
Malibu Mirage OY-JAM. Den 
indgik i Pipers præsentation af 
sine modeller og var splinterny, 
netop hentet hjem af salgs
direktør Bjarne Jorsal, Air Al
pha, der er Pipers danske 
forhandler. 

var naturligvis på salonen og 
benyttede lejligheden at få un
derskrevet salgsdokumenter
ne for en Hawker 800XP til 
Norge. 

Per Udsen Co. Aircraft ln
dustry og Terma har til daglig 
et snævert samarbejde. Det 
havde man også i Paris, hvor 
de to jyske virksomheder 
delte en stor stand, hvor man 
bl.a. præsenterede den nye 
fotopod til F-16. At dømme 
efter de mange gæster på 
standen må der vist være net 
stort eksportpotentiale i de to 
firmaers produkter. 

Dataflight Europe arbejder 
i software-afdelingen af EDB
industrien og præsenterede 

Beech havde ikke dansk
registrerede fly i sin kollektion, 
men direktør Martin Glamann 
fra Beechcraft Scandinavia 

Dir. Charles D. Anderson. Hughes og dir. Kurt Ottesen. 
Danish Aerotecil undersknver aftalen om m,ssdtestcentret 

Per Udsen Aircraft lndustry og TERMA Elektronik havde fælles stand 

bl.a. sine programmer til be
regning af startdistancer for 
trafikfly. 

Satair, der kun er med på 
to luftfartsudstillinger, den i 
Paris og den i Singapore, hav
de valgt ikke at udstille noget 
konkret, men havde indrettet 
sin stand som et møde-og hyg
gelokale, hvor man kunne dyr
ke kundepleje . Den var holdt 
i de danske farver, rødt og 
hvidt. 

Leki Aviation præsentere
de nogle af de produkter, man 
rhar agentur for. Det er ho
vedsagelig fra amerikanske fa
brikker, men Leki har ogsåtran-
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ske firmaer "i stalden", og dem 
vil man gerne have flere af. 

Danish Aerotech havde ik
ke nogen stand i år, men på 
Hughes stand præsentere
des det nye missil-testcenter, 
de to firmaer er ved at etable
re i Karup. Det var også på 
standen, direktørerne Kort 
Ottesen, Danish Aerotech og 
Charles D. Anderson, 
Hughes Missile Systems 
Company, underskrev samar
bejdsaftalen om testcentret. 

SAS afdeling for overha
ling af flykomponenter var 
også med på udstillingen, 
men det var under svensk 
flag. • 

Dir. Martin Glamann, Beechcraft Scandinavia, ved en 
Hawker 800 XP. 

SATAIR med afdelinger verden over deltager kun i udstillinger i 
Paris og i Singapore. 

Dataflight Europe udvikler edb-programmer til flyselskaberne. 



Et utroligt flot flot KZ VII fra Schweiz. 

KZ rallyet 
Fotos: Palle J. Christensen 

Airtruk'en vander græsset. Dens 300 HK Conti
nental 10-520 motor og dens to-bladede propel 
frembringer Harvard-agtige smæld og snerren. 

L-200 Morava fra Tjekkiet - en sjælden 
gæst. Mere end 1.000 blev bygget bl.a. 
til luft-taxi i U.S.S.R. 

Den bogsta
veligt talt 

spejlblanke 
norske DC-3. 

Enaf 
stjernerne i 

år. 

Det ustabile danske klima bevirkede, at mange 
fly måtte opgive at nå frem til KZ rallyet i Stau
ning, og det blev derfor det mindste i mange år -
der var "kun" godt 250 fly. 

Stamgæsten Helena Hamilton fra England 
nåede dog frem, dog ikke i sin Hornet Moth, for 
hun har deponeret sit certifikat pga alder. Men trods 
sine 86 år lavede hun tandemspring med fald
skærm I Der var ikke nogen F-16 i år, for rallyet var 
denne gang tilrettelagt som et decideret medlems
arrangement. Flyvestævnet om lørdagen var 
primært præsentationsflyvninger med egne fly, men 
Brande Faldskærmsklub, der har overtaget det 
nedlagte kafeteria i lufthavnen og omdannet det til 
klubhus, lavede en fin opvisning. 

Og så glæder vi os til næste KZrallyden 11.-14. 
juni 1998. 



500km 
Af Ole Arndt 

Igennem længere tid havde 
der været tale om at flyve 500 
km i PW-5, et nyt svævefly kon
strueret med henblik på delta
gelse i World Air Games. 

Dette var ansporet af, at 
SAS havde udsat præmier til 
de første skandinaver, som 
først fløj 300,henholdsvis 500 
km i flyet indenfor Skandina
vien. 

Allerede i foråret 1996 fløj en 
nordmand de 300 km og hæ
vede præmien herfor, 30.000 
sv.kr. 

Onsdag den 28. maj 1997 
blev jeg omskolet på flyet på 
Arnborg og fløj 3 timer og 30 
minutter i det midtjyske for at 
kontrollere siddestilling, in
strumenter m.m. Her blev det 
klart at siddekomforten skulle 
forbedres med en lændepu
de, da faldskærmen sad for 
højt oppe på ryggen. 

Torsdag den 29. var der 
ikke flyvevejr, men vejrudsig
ten for næste dag så lovende 
ud, så de første planer for en 
500 km flyvning blev lagt. Det
te indebar en tidlig start med 
første ben sydpå, da vinden 
var forudsagt svag nordlig, 
derpå nordpå mod vinden i 
den forhåbentlig kraftigere ter
mik op ad dagen, dog ikke for 
langt nordpå, da der var mu-
1 ig hed for søbrise. Herefter 
sydpå igen til et punkt, hvorfra 
der hjem til Arnborg i alt kunne 
lægges en opgave over 500 
km. 

Fredag den 30., tidligt om 
morgenen, var det tydeligt, at 
vejret tegnede godt, skyfrit og 
vindstille. Flyet blev klargjort 
og vejrudsigten studeret med 
henblik på rutevalget. 

Som første vendepunkt 
blev valgt Tønder flyveplads, 
som andet Suldrup benzin
tank på motorvejen nordvest 
for Rold skov, som tredje Bil
lund TWR og så hjem til Arn
borg, i alt 501,0 km. 

Lidt før kl. 10 begyndte de 
første cumulusser at vise sig 
øst for Arnborg, hvorefter jeg 
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I PW-5 

startede kl. 10.12 med et slæb 
til 1 000m med fotografering af 
rundkørslen i Arnborg. Herfra 
fløj jeg mod øsø mod cumu
lusserne, som allerede nu gav 
1.5-2 m/s til 1200m. 

Sydpå så det godt ud, så 
jeg fortsatte som planlagt og 
checkede ind med Billund Ap
proach. Efter min start var tre 
- fire andre fly startet og ville 
flyve samme opgave; det skuf
le senere vise sig at få stor be
tydning for mig. 

Tønder blev vendt efter ca. 
to timers flyvning, en distance 
på 121 km. Med dette gen
nemsnit ville hele turen tage 
godt 8 timer. 

Nordpå fløj jeg tildels på en 
begyndende søbrisefront fra 
Vadehavet. Med kun et par 
bobler nåede jeg op til Brørup, 
gik lidt mere ind i landet og 
fortsatte gennem tragten over 
Billund. Herfra stik nord via 
Kornpedal plantage og Viborg 
by, vor termikken nu gav 3-3,5 
m/s til 1. 750 m. Med en sådan 
arbejdshøjde var det intet 
problem, selv i en PW-5, at 
krydse ådalen nord for Viborg, 
så Suldrup blev vendt ca. kl. 
1515. 

Sydpå samme vej. Viborg 

var stadig god for 3-4 m/s til 
1. 750 m, og nu stod der en vel
udviklet sø brisefront, som jeg 
ankom til ved Hald sø. Herfra 
gik det med 160-180 km/t ned 
øst for Karup over Ikast ned til 
mellem Give og Brande. Her 
tog fronten en mere sydøstlig 
retning, hvorfor jeg ændrede 
kurs til SV under nogle pæne, 
isolerede cumulusser. 

Det var dumt gjort. Absolut 
intet stig og højden under 
1.000 m. Da tiden ikke var et 
faktum, tog jeg en radikal be
slutning, vendte simpelthen 
om og søgte nordpå, hvor jeg 
sidst havde haft termik, Dette 
også fordi jeg vidste, at Willi 
Figa var efter mig og kunne 
hjælpe mig med at søge ter
mik. 

En DG-400 i 1.200 m kan 
afsøge et noget større områ
de end en PW-5 i 600ml 

I svage bobler hoppede vi 
sammen gradvis sydpå ned 
mod Farre, hvor vi efter totalt 
en halv time fandt en 1,5 m, 
som gik til 1.600 m. 

Herfra var det ingen sag at 
vende Billund TWR og retur
nere til Willi, som ver blevet lig
gende for at markere stig. Sam
men fløj vi nu under skyer med 

Ole Arndt er 4 7 ar. ansat i 
SAS siden 1986. nu luft
kaptajn. 15.000 flyvetimer. 
Svæveflyver siden 1964. 
ca. 1 .350 svæveflyveti
mer, Danmarksmester 15-
meterklassen 1996. Delta
ger i Worid Air Games. 
Tyrkiet. september 1997. 

næsten konstant stig op over 
Thyregod, hvorfra der kunne 
gås på slutglid i død luft mod 
Arnborg. 

Ankomst kl. 1820 i 700 m 
højde efter otte timer og fem 
minutter på ruten, landing 5 
minutter senere. Stor opstan
delse med lykønskninger og 
fotografering, kontrol af film og 
barograf og underskrift på di
verse attester. 

Alt i alt en tur, hvor ruten lå 
optimalt i forhold til vejrets ud
vikling. Ingen problemer med 
ATC (stortaktil Billund, Skryd
strup og Karup fra OY-XSV), 
og kun den forventede træt
hed etter 8 timer og 20 min.i 
cockpittet. 

En tur jeg altid vil huske.• 
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Abent hus 
0 0 

pa Flyvestation Alborg 
Patrouille de France består af otte Alpha Jet. Her er vi tæt på de forreste. Fotos: Palle J. Christensen 

Kongelig Dansk Aeroklubs 
telt. Også ballonskipper 
Hans Jørn Christensen og 
hans ballon tiltrak mange 
interesserede. 

Fra ultraletflyveklubben 
NULF i Brønderslev kom 

denne trike. 
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Søndag den 15. juni havde 
Flyvevåbnet inviteret til åbent 
hus på Flyvestation Alborg. 
Vejrguderne viste sig ikke fra 
den bedste side, og det meget 
overskyede og regnfulde vejr 
gjorde, at den planlagte flyve
opvisning blev noget beskåret. 

Trods vejret var der alligevel 
ca. 50.000 tilskuere, der bl.a så 
det franske opvisningshold 
Patrouille de France. 



Convair B-36 på Ttlule 
- Den amerikanske polarstrategis første år 

Af Nikolaj Petersen 

Den amerikanske anvendelse af Thule-basen 
har lige siden dens llbning i efteråret 1952 nøje 
afspejlet den vllbenteknologiske udvikling og 
den dermed sammenhængende udvikling i 
amerikansk kernevllbenstrategl. En gennem
gang afThules strategiske rolle er derfor sam
tidig en gennemgang af amerikansk vllbentek
nologi og strategi fra den tidlige kolde krig til 
idag. 

Perimeterstrategi 

Beslutningen om at bygge 
Thule blev truffet i december 
1950 og bundede i en frygt 
hos det amerikanske luftvå
bens minister Thomas Finiet
ter for, at USA's hidtidige stra
tegi over for Sovjetunionen, 
den såkaldte perimeterstra
tegi, ikke længere kunne hol
de. Denne gik ud på at ramme 
Sovjetunionen med fly, der var 
stationeret på fremskudte 
baser i nærheden af sovjetdo-
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mineret område, først og 
fremmest i Storbritannien. 

Efter den første sovjetiske 
atombombesprængning i 
1949 og udbruddet af Korea
krigen i sommeren 1950 fore
kom de fremskudte baser min
dre sikre, og ministeren beor
drede en undersøgelse af mu
ligheden for at placere luftba
ser i Arktis - en undersøgelse, 
der i december 1950 førte til en 
official beslutning om at satse 

Convair B-36 er det største bombefly, der nogensinde har været 
i tjeneste i USAF. Det blev oprindelig konstrueret til - i tilfælde af 
at Tyskland havde erobret England - at bombe mål i Europa fra 
baser i USA. 

Prototypen fløj første gang den 8. august 1946, det første 
seriefly den 28. august 1947, og frem til 1954 blev der leveret 
over 380 til det amerikanske flyvevåben fra fabrikken i Fort Worth. 

Den normale bombelast var op til 32.660 kg. Den defensive 
bevæbing bestod af 12 stk. 20 mm maskinkanoner, anbragt i 
seks fjernstyrede tårne. Besætningen var 14 mand, inclusive 
fire afløsere. 

B-36 var i tjeneste i Strategic Air Command fra 1948 til 1959. 
De første B-36 havde kun stempelmotorer (med skubbende 

propeller), Fra B-36D (billedet), der gik i tjeneste i 1950, blev de 
suppleret med fire jetmotorer. (Arkivfoto). 

på opbygningen af en stor 
flybase i Thule. Men til hvad? 

Thules opgave 

Da Strategic Air Command 
(SAC) i forbindelse med be
slutningen blev bedt om at 
definere en konkret rolle for 
Thule, kom man frem med to 
ideer. Enten kunne Thule blive 
en såkaldt "staging-base" for 
det tunge og næsten interkon-

tinentale Convair B-36 fly, der 
netop blev fuldt operativt i 
1951. Eller også kunne Thule 
blive en operationsbase for en 
afdeling af det lettere mellem
distancebombefly BoeingB-
47, der ligeledes gik i tjeneste 
i 1951. 

Staglng-base 

Frem til 1954-55 var det dog 
B-36, der satsedes på. B-36 
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var et kæmpemæssigt 10-
motorers fly - endnu større i di
mensionerne end det senere 
8-52 bombefly - og kunne 
fremføre såvel atombomber 
som de første tunge og klod
sede brintbomber. Begrebet 
staging-base indebar, at Thule 
skulle være opmarchbase for 
en gruppe 8-36 fly forud for 
angrebsmissioner mod Sovjet
unionen. Ideen var, at flyene 
skulle udgå fra deres hjemba
ser i USA og blive optanket og 
modtage forskellige forsynin
ger under mellemlanding på 
Thule, hvorfra de skulle flyve 
videre på missionen. Der var 
således ikke tanker om en fast 
stationering af disse fly på 
basen, omend der i den dan
ske presse har været antagel
ser herom. 

Øvelser 

Via den danske forbindelses
officers indberetninger og 
især rapporter i det amerikan
ske luftvåbens arkiv i Montgo
mery, Alabama, kan vi få et 
ganske godt billede af B-36's 
opgaver på Thule i de tidlige 
halvtredsere. Allerede ved 
Thule-basens åbning i no
vember 1952 optrådte B-36 
på basen, idet 5 sådanne fly 
landede der og modtog di
verse forsyninger, inden de to 
dage senere afgik på en an
grebsøvelse i henhold til deres 
operationsplan. Dette blev 
mønsteret de næste par år; 
der afholdtes jævnlig mindre 
øvelser, hvori 8-36 fly indgik, 
blandt andet også til afprøv
ning af det luftforsvar for Thu
le, som kom på plads i 1953. 

Kærnevåbendepot 

Fra sommeren 1954 var Thule 
så endelig fuldt operativ. Ba
sen opgraderedes fra "air ba
se group" til "air base wing", 
og Strategic Air Gommand 
placerede et permanent ho
vedkvarter på basen til at tage 
sig af den voksende SAG
trafik. Basens forsyning af 
støttemidler var nu opbygget 
til at kunne forsyne de 21 8-
21, der i krigstid var forudset 
at skulle "stage" fra Thule. Ba
sens status afspejledes også 
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i, at der i sommeren 1954 blev 
bygget et "special storage 
area", dvs. et kernevåbende
pot, på Thule, som altså nu var 
klar til at modtage sådanne 
våben. Sådanne våben blev 
dog først tilført i 1958. 

Det var nu tiden til at afprø
ve Thules kapacitet til at vare
tage de funktioner, som krigs
planen tildelte basen. Det ske
te i storstilede staging-øvelser 
i efteråret og vinteren 1954-55. 
Vi har her de meget omfatten
de øvelsesplaner til rådighed, 
som giver et yderst detaljeret 
billede af den sammenhæng, 
hvori Thule-basen skulle have 
fungeret i en krigssituation. 

B-36 øvelser 

Den første øvelse, der blev af
holdt i oktober 1954, havde den 
sigende kodebetegnelse "Pre
Strike" (,,Før-angreb") og om
fattede 21 8-36 fly 

Simuleret angrebsøvelse 

Anden del var en deploye
ringsøvelse til Thule, hvortil 
flyene afgik fra Walker med 15 
minutters interval. Efter et 
klargørings- og forsyningsop
hold på Thule gik turen tilbage 
til Walker i en simuleret an
grebsøvelse mod mål i det 
nordøstlige USA. Der blev så· 
ledes gennemført en se
kvens, som med visse tillemp
ninger må antages at have lig
get tæt på, hvorledes en krigs
tidsoperation ville blive gen
nemført. 

I foråret 1955 blev øvelsen 
gentaget med den samme 
enhed. Øvelsesoplægget for 
"Ballet Dancer" var omtrent det 
samme som for efterårets 
øvelse, dvs. en kernevåben
indladningsøvelse, en deploy
eringsøvelse og en afsluttende 
angrebsøvelse. Kernevåben-

øvelsen foregik 
fra en enhed, 6th 
Bombardement 
Wing, der hørte 
hjemme på Wal
ker Air Force Base 
i New Mexico i det 
sydvestlige USA. 
Øvelsen bestod af 
tre dele, der i mo
dificeret form må 
antages at afspej-
1 e den aktuelle 
krigsplan. Det før
ste element, en 
kernevåbenøvel• 

Forfatteren: 
denne gang gen
nem en staging
operation via en 
anden flybase, 
Ellsworth Air For
ce Base, hvor 
flyene blev lastet 
med Mk-6 bom
ber og igen los
set inden den vi
dere færd mod 
Thule. Et af flye
ne stagede dog 

Nikolaj Petersen er 
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kundskab, Aarhus 
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om Grønland under 

den kolde krig. 

se, foregik på hjembasen. 
Inden afgangen fra Walker 

mod Thule blev hvert af de 21 
fly lastet med 3 Mk-6 atom
bomber, der blev fløjet ind fra 
en anden SAG-base, Kirtland. 
Men i stedet for som i krigstid 
at blive bragt med på den 
videre mission tilThule og der
fra mod målområderne i Sov
jetunionen, blev bomberne 
losset af flyene igen inden af
gangen, men først efter at der 
var gennemført et "pre take
off check". 

Alle kernevåbenprocedurer 
frem til udflyvningen blev såle
des gennemført. På dette tids
punkt fløj det amerikanske luft
våben endnu ikke med kerne
våben i øvelses- eller bered• 
skabsmæssige sammenhæn
ge. 

gennem en an
den flybase, Lo

ring, hvor det lastede en øvel
sesbombe, der indgik i det vi 
dere øvelsesforløb. 

Dette bestod som i oktober 
i en flyvning til Thule, hvor fly
ene skulle klargøres til den 
tredje fase, som var en simu
leret angrebsøvelse på hjem
vejen til Walker Air Force 
Base. Denne skulle foregå 
ved at flyene afgik i to bølger 
å 9 og 13 fly med 24 timers 
mellemrum. Øvelsen havde 
karakter af en realistisk af
prøvning af krigsplanen, hvor
for der var fastlagt en fireti · 
mers ramme for kernevåben
øvelsen på Ellsworth og en 
sekstimers frist for klargørin
gen på Thule. Sigtet var også 
at afprøve SAG-hovedkvarte• 
ret på Thule. 

Øvelsesrapporten 

Men ikke alt gik, som det skul
le, hvilket fremgår af den en
delige øvelsesrapport fra 
marts 1955. Kernevåbenlast
nigen på Ellsworth gik rimeligt 
glat og blev afsluttet inden for 
krigsplanens firetimers frist. 
Herfra blev en særlig kernevå
benenhed fløjet med til Thule, 
hvor den havde ansvaret for 
losning af den medbragte 
øvelsesbombe og desuden 
foretog en inspektion af ker
nevåbenfaciliteterne der. Dis
se blev gennemgående fundet 
tilfredsstillende, idet der var til
strækkelige oplagringsfacilite
ter til både Mk-6 og Mk-18 
atombomber og ikke-nukleare 
komponenter hertil. Dog var 
adgangen til depotet ikke bred 
nok til at modtage brintbom
ber; hvis der blev et operativt 
behov herfor, måtte der altså 
ske visse bygningsændringer. 

På deployeringsøvelsen fra 
Ellsworth til Thule begyndte 
problemerne så småt at vise 
sig. Et fly fik motorstop ved lan
dingen på Ellsworth og måtte 
erstattes af et andet fly fra 
Walker. Ved afgangen fra Ells
worth mod Thule fik yderligere 
to fly motorproblemer og måtte 
tages ud af øvelsen. De øvrige 
20 fly kom i luften og landede 
i Thule i tide, til at krigsplanens 
klargøringplan kunne overhol
des. Men samtidig konstatere
des en række mangler på Thu
le, der førte til den konklusion, 
at basen ikke for øjeblikket og 
under den eksisterende krigs
plan kunne støtte denne. 

Manglende faciliteter 

Manglerne var flere: Der 
manglede traktorer til at flytte 
de store og tunge fly på stand
pladserne; optankningsfacilite
terne var utilstrækkelige; der 
var en alvorlig mangel på op
varmningsaggregater til at hol
de flyene opvarmede under 
opholdet på standpladserne ; 
der var kun hangarplads ti l 
max. 6 Gonvair B-36. Derimod 
blev Thules messeforhold 
betegnet som "excellent". 

Thule kunne således ikke 
helt leve op til de krav, som 
krigsplanen stillede. Men 
andre store problemer. 
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Tre 8-36D fra Carswe/1 Air Force Base i Texas. 
Official U. S. Air Force Photo 

Tekniske problemer 

Flyvningen skulle som nævnt 
foregå i to bølger med 24 tim
ers interval. Den første bølge 
på 9 fly kom ikke særlig godt 
af sted; 4 fly havde motorpro
blemer ved starten, således at 
tre af dem måtte flyttes til an
den bølge, mens et fly helt ud
gik. Af de fem, der kom plan
mæssigt af sted, var to inef
fektive over målet på grund af 
ikke-virkende bomberadar og 
for lav højde. Kun tre af de ni 
fly gennemførte således mis
sionen som planlagt. 

Den følgende dags flyvnin
ger omfattede nu 13 fly. Heraf 
havde de seks startproble
mer, og af de resterende syv 
fly, der kom planmæssigt af
sted, havde tre problemer i 
bombemålområdet, således 
at kun fire fly gennemførte 
øvelsesprogrammet efter 
planen. laltgennemførtesåle
des kun syv af de deltagende 
21 fly øvelsesmissionen. 

Lav pålidelighed 

Den officielle konklusion her
på var, at der kun kunne ven
tes 35% pålidelighed (reliabil
ity) ved operationer ud fra Thu
le under de herskende forhold 
og i henhold til de gældende 
krigsplaner. 

Hvor stor gennemførelses
procenten normalt var på an
dre amerikanske baser, der ik
ke havde Thules klimatiske 
forhold at slås med, er ukendt, 
men konklusionen på højere 
sted i det amerikansk luftvå
ben var tilsyneladende, at 
Thule ikke var egnet til at sta-
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ge de store og sårbare 8-36 
fly, der i øvrigt nu begyndte at 
blive udfaset til fordel for de 
nye Boeing 8-52 bombere. 
Under alle omstændigheder 
var det sidste gang, man så 
Convair 8-36 flyene i Thule. I 
de næste fire år, indtil 1959, 
fungerede Thule derefter 
primært som operationsbase 
for tankfly af Boeing KC-97 
typen, hvis hovedopgave var 
at luftoptanke mellemdistan
cebomberen Boeing 8-47, der 
i denne periode udgjorde ker
nen i den amerikanske af
skrækkelsesstyrke. 

Bedre på papiret 

Historien om Convair B-36 på 
Thule er interessant på flere 
måder. For det første viste 
den, at Thule endnu i midten 
af 1950'erne havde store 
problemer som en fremskudt 
staging- og operationsbase 
for Strategic Air Command's 
bombefly, og at det oprindelige 
koncept for basen derfor ikke 
blev realiseret. 

Først da luftoptanknings
konceptet slog igennem, blev 
den nye polarstrategi fuldt 
operativ. For det andet, og 
måske vigtigere, viser histori
en, at USA's strategiske af
skrækkelse fungerede bedre 
på papiret end i virkelighedens 
verden. Hvor mange af de 21 
B-36 fly, der i en konkret 
krigssituation ville være nået 
frem fra Thule til målområder
ne i Sovjetunionen, kan der 
kun gisnes om. Det hører 
imidlertid til afskrækkelsens 
natur, at det afgørende for 

modpartens adfærd ikke er 
dens sandsynlige, men deri
mod dens mulige omfang. 

Materialet, som denne ar
tikel bygger på, er fortrinsvis 
History af Sixth Bombardment 
Wing, Heavy, for perioden 
oktober 1945 til marts 1955, 
samt History af the 6607th Air 
Wing (= Thule-basen) for 
samme periode, begge fra det 
amerikanske luftvåbens arkiv 
på Maxwell Air Force Base, 

lsuN-AIR 
Flyvedligehold 
JAA 145 Aut. værksted 
SLV002 

-....... 

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

• El og Avionics værksted 

• Salg af reservedele 
(allld +20 000 partnumre på lager) 

• Reparation inklusiv HSI og GBI på: 

Montgomery, Alabama. Des
uden på rapporter fra den 
danske forbindelsesofficer i 
Thule, der findes i Rigsarkivet. 

Desuden henvises til frem
stillingen i DUPl's redegørelse 
Grønland under den kolde 
krig . Dansk og amerikansk 
sikkerhedspolitik 1945-68, 
København: DUPI, 1997. • 

Convalr B-36D 

6 x 3.500 hk P & W R-4360--41 
og 4 x 3.300 Ibs. GE J47-GE-9 

Spændvidde ............... 79,25 m 
Længde ...................... 49,40 m 
Højde ........................ 14,28 m 
Vingeareal ................. 429,5 m2 

Tornvægt .................. 72.052 kg 
Fuldvægt ................ 161.935 kg 
Max. hastighed .......... 707 km/! 
(i 32.100 fod) 
Rejsehastighed .......... 362 km/I 
Stallhastighed ............. 82 km/! 
Stigehastighed ............ 8,8 m/s 
Tjen.tophøjde ......... 45.200 fod 
Rækkevidde ............ 12.070 km 

• Rute operator 

Charter operator 

Flyudlejning 

Flysalg 

Flyvedligehold 

Salg af Reservedele 

Allied Signal Garrett TPE 331 motorer 
serie 1 til 14. 

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

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

Ring SUN-AIR 
Billund: 76 50 01 30 
Århus: 86 36 3 0 55 
Airline service til GA pris 

~ 
• British Airways EKpress in Scand1nav1a 1s 
operated by SUN-AIR ol Scand1navia A.S 

SUN-AIR ol Scandinavia A/S 
LuflhavnsveJ 33 
DK 7190 Billund 
Denmark 

Tel: + 45 76 50 01 00 
Fax : + 45 75 33 8618 

•' Nu direkte til 
~ lager/værksted 

Billund 
Tel: 76 50 01 30 
Fax: 76 50 01 13 
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MRP under afprøvning pA en hollandsk F-16 specielt udstyret som testfly (pA ÅLB). 

Modular Reconnaissance Pod 
Tekst og fotos: Jan Jørgensen 

Per Udsen Co. Aircraft lndustry AIS i 
Grenå har stor succes med sin Modular 
Reconnaissance Pod (MRP), som virk
somheden har udviklet i samarbejde 
med det danske Flyvevåben. Dette er 
endnu et eksempel på, at dansk industri 
ved at specialisere sig i nicheproduktion 
kan klare sig rigtig godt i konkurrencen 
med store multinationale koncerner. 

Udvikling og salg 

Projektet blev initieret i 1994, 
da Flyvevåbnet ønskede en 
effektiv recce pod til sine F-16, 
der havde overtaget rekogno
sceringsopgaven efter udfas
ningen af RF-35 Draken. Da 
der ikke fandtes et egnet pro
dukt færdigt pa markedet, be
sluttede Flyvemateriel Kom
mandoen at udvikle sit eget 
system i samarbejde med 
dansk industri. Per Udsen blev 
valgt på baggrund af firmaets 
store erfaring i at skræddersy 
militære systemer til Flyve
våbnets behov, men også 
Terma Elektronik i Arhus er 
involveret med produktion af 
kontrolsystem til recce udsty
ret i MRP. 

Testflyvninger med en 
MRP prototype pod blev ind
ledt i starten af 1996 ved Es
kadrille 726 på Flyvestation 
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Alborg, der også vil blive 
brugeren af systemet i Flyve
våbnet. Desuden fik det ame
rikanske flyvevåben, USAF, 
som er på udkig efter et recce 
system til erstatning for sine 
udfasede RF-4 Phantom, lev
eret en MRP prototype til 
evaluering på F-16. De opera
tive afprøvninger gik yderst til
fredsstillende, og MRP for
ventes certificeret til ophæng
ning på F-16's centerpyton 
uden begrænsninger, det vil 
sige max. vægt 544 kg, has
tighed Mach 2+ og accelera• 
tion +9g. 

Per Udsen indledte egent
lig produktion af MRP i 1996, 
og i følge sidste Forsvarsforlig 
er der i 1997 afsat 11 O millio
ner kroner til indkøb af en halv 
snes MRP med tilhørende ud
styr til Flyvevåbnet. 

En vigtig faktor for at sikre 

projektet økonomisk succes 
har været opnåelse af eksport· 
ordrer. Allerede i slutningen af 
1995 lykkedes det at sælge 
MRP til Belgien, der bestilte 
otte til sine F-16, og senere har 
Holland bestilt fire. 

I marts 1996 indgik Per Ud
sen kontrakt med Lockheed 
Martin Tactical Aircraft Sys
tems i Fort Worth, Texas, om 
fælles produktion af 20 så
kaldte Theater Airborne Re
connaissance System Pods til 
LIS Air National Guard F-16. 

Mul ighederne for yderli 
gere salg må vurderes som 
særdeles positive, da MRP 
formentlig har den bedste pro
dukt/pris. 

Markedet er enormt, med 
mere end 4000 F-16 leveret 
til 20 lande verden over. Som 
følge af at MRP er udviklet i 
samarbejde med Flyvema-

terielkommandoen, skal Per 
Udsen betale licensafgift ti l 
Flyvevåbnet af salg til tredje
part, så MRP kan meget vel 
gå hen og vise sig at blive et 
guldæg også for Flyvevåbnet. 

Teknisk beskrivelse 

En af de vigtigste design- pa
rametre for MRP har været 
ønsket om et fleksibelt og mo
dulopbygget system, således 
at pod' en kan fungere som 
platform for så mange forskel 
lige typer recce sensorer som 
muligt, rækkende fra traditio
nelle våd-film kameraer over 
lnfra-Red Line Scanner (IRLS) 
til de nyeste Electro-Optical 
(EO) sensorer. Dette er op
nået ved udvikle en pod, der i 
princippet blot er en lang skin
ne med ophæng til recce ud
styr samt en omgivende skal, 

MRP p~ løftekran specielt udviklet til pod'en. 



der kan forsynes med vinduer 
efter behov. 

MRP skal ophænges på 
station 5 centralt under F-16, 
monteret direkte på flykroppen 
uden den normale pylon mel
lem pod og fly, hvilket giver op
timale aerodynamiske egen
skaber. Selve pod' en har en 
tornvægt (uden sensorer) på 
227 kg og dens dimensioner er; 
længde 4,50 meter, højde 0, 76 
meter, bredde 0,61 meter. 
Formen minder lidt om et skib, 
og prototypen bar da ogsa 
navnet "Konebåden". 

Til at kontrollere og styre 
miljøet i pod' en (temperatur, 
fugtighed etc.) er MRP udsty
ret med et kraftigt Environ
mental Control System, der er 

installeret som standard og 
medregnet i systemets torn
vægt. Pod' ens beklædning 
består af paneler, der kan 
udskiftes med transparente 
partier hvor det er nødvendigt 
af hensyn til sensorer. 

MRP kan laste max. 318 kg 
sensorer, sammensat individu
elt efter ønske. De fleste pro
ducenter af recce udstyr har af
prøvet deres sensor systemer 
i Per Udsen's MRP, inklusive 
Data Link systemer der kan 
transmittere elektroniske bille
der direkte fra fly til jordstation 
umiddelbart efter optagelse. 

MRP er integreret med 
Terma Elektronik 's Electronic 
Warfare Management System 
(EWMS), der i forvejen er plan-

Wellifm 
c•meni 
11·11ffl. 

MRP ophængt under kroppen på F-16. 

lagt installeret i F-16 som del 
af Mid Life Update program
met, således at piloten kan 
kontrollere MRP fra EWMS pa
nelet i cockpittet. Andre kontrol
systemer kan benyttes, hvis 
ønsket. 

EtwftDfffMnW 
Aktlome conlrol •....-,n -......... 

MRP er ikke kun fleksibel 
med hensyn til konfiguration, 
men også med hensyn til bæ
replatform. Selvom den er ud
viklet specielt til F-16, kan syste
met i følge Per Udsen ogsa 
tilpasses andre flytyper som 
f.eks. F-15, F-18, Tornado etc.• 

CA·21GH1l5 Camar11 

Vinten wet film configuration Lora/ LAEO/MAEO configuration CAI Mid-Altitude configuration 

SLN-AIR of Scandinavia A/S 
Lufthavnsvej 33, 7190 Billund 
Telefon +45 7650 0100. Fax +45 7533 8618 
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120KTS 
12] KTS 
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Danske vinger nr. 3: 

Cessna TU206G 
· OY-NUA 
Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

Det giver et solidt ryk i Cess
na' en, da piloten slipper alle 
310 heste løs, og OY-NUA ta
gerfart henad græsbanen i Tir
strup. Accelerationen mærkes 
helt anderledes kraftigt end i en 
Cessna 150 eller 172. Nok er 
Cessna-typerne i familie, men 
NUA har så afgjort flere kræf
ter. Hvis nogen Cessna i det 
hele taget kan siges at være rå, 
må det være denne! Snart 

hængerflyet i turbulensen over 
skoven syd for pladsen, mens 
det stiger mod de 4000 fod, som 
vil være springhøjden. 

Ombord er foruden piloten 
fire medlemmer af Århus Fald
skærmsklub, som har fået en 
aftale i stand om at komme til 
fodboldkamp med faldskærm. 
Faktisk havde de været tvun
get til at tænke kreativt forud 
for det vigtige opgør, fordi der 
var udsolgt til kampen, da de 
henvendte sig for at købe bil 
letter på traditionel vis. Nød læ
rer som bekendt nogle at spin
de, mens de fire herrer i om
bord i NUA altså havde fundet 
ud at anvende tekstiler til ikke 
bare at komme gratis ind, men 
til at få adgang til stadion i det 
hele taget. 

AGF-trøjer og faldskærme ta
ges på inden starten mod Ar
hus. 

Røg og råb 
Transittiden til Århus er kort, og 
snart er springerne koncentre
ret om at vurdere vind og om
givelserne. En streamer kastes 
præcis over stadions midt
punkt, og følges med øjnene 
hele vejen ned. Afstanden vur
deres, og næste streamer kas
tes over et vejkryds i nøjagtig 
samme afstand, men i modsat
te retning. Denne streamer 
rammer midten på stadion, og 
hermed er nedkastningpunktet 
fastslået. NUA drejer ud vest
på for at brænde et par minut
ter af, så nedkastningerne sker 
nøjagtigt på aftalte tidspunkt. 
En af springerne foreslår et 
par tønderulninger ned gen
nem gågaden, men det pro
jekt droppes. 

Endelig går NUA ind mod 
nedkastningspunktet. Der 
korrigeres hele vejen - 5 grader 
til højre .. 5 grader mere .. OK! 
Med et par sekunders mellem-

Kan AGF Ikke sid 
Brøndby I fodbold, 
overgår Arhusklub
ben I hvert fald 
sjællænderne I 
originalitet, nlr det 
gælder den måde, 
hvorpA klubbens 
supporters ankom
mer til stadion. 

rum står de to første springe
re af. 

NUA slår er stort sving og 
tilbage i flyet følger man kam
meraterne på deres tur ned. 
Snart er de to sidste stået af. 
Springerne modtages med 
begejstrede råb og klapsalver, 
der høres helt op til 3-400 me
ters højde. Selv Brøndby-til
hængerne klapper, skønt 
springerne har både flag, 
streamers og røg med i AGF
farver. 

I luften drejer piloten NUA 
mod Tirstrup og Djurslands 
gule rapsmarker. OY-NUA har 
endnu en gang været brugt til 
det, der er blevet dens eksi
stensberettigelse: Effektiv 
nedkastning af faldskærms
springere. 

Bush-flyvning 
Typen Cessna 206 er en del 
af det vidtforgrenede stamtræ, 
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Streameren følges ned .... 

som Cessna's højvingede fly 
udgør. Det hele skal ikke be
skrives her, men nævnes kan 
det da, at Cessna 21 O og Cess
na 182 hører med i den lige linje 
tilbage til Cessna 140, som er 
stamfader til dem alle. 

Cessna 206 fløj tørste gang 
i 1963 og blev i årene fremover 
leveret med både de-luxe 
interiør og med udstyr til fragt
flyvning i bushen. Flyet har 
som sagt godt med kræfter og 
er fremragende til hot n· high 
forhold. Mange bush-operatø
rer har også brugt typen un
der cold n • wet forhold og fløjet 
den med pontoner eller ski. 

OY-NUA er et eksempel på 
sidstnævnte, da flyet har en 
fortid som søfly ved Nuna-air 
på Grønland. Den endte karri
eren her på lidet glorværdig 
vis, ved at komme i lidt for intim 
nærkontakt med en klippe. 
Den ankom til Danmark i en 
container og blev sat i stand 
hos Air Service i Billund. Mens 
søsterflyet OY-NUB kom til at 
flyve som søfly i Danmark, blev 
NUA sat på hjul og fløj bl.a. 
rundflyvning (pontonerne lig
ger stadig i Billund, skulle vi hil
se og sige, hvis nogen skulle 
være interesseret). 

Faldskærmsfly 

Siden 1993 har OY-NUA dog 
været beskæftiget i Århus 
Faldskærmsklub. Klubben 
købte NUA, fordi man havde 
brug et fly, der kunne lave 
mange af de seje træk op til 
3000 og 4000 meter uden at 
skulle bruge en rum tid på det. 
Takket være sin supercharger 
stiger NUA stadig med 600-
700 fod i minuttet, når man 
nærmer sig den høje spring
højde. Den forhenværende 
cargo-dør bag i kabinen er og
så fin at springe fra, så NUA 
fungerer absolut tilfredsstillen
de i Århus Faldskærmsklub. 

Sådan så OY-NUA ud engang - stort set, da billedet strengt taget 
viser dens søsterskib OY-NUB, der da dette billede blev taget i 
1993 kunne bryste sig af titlen "Danmarks eneste søfly". På minussiden er NUA ikke 

verdens mest lydløse Cessna. 
Faktisk producerer propeltip
perne ved take-off en snerren, 
der en kort stund kunne forle
de en til at tra, at det var en Har
vard, der startede. Man er klar 
over problemet i Århus Fald
skærmsklub, og har derfor ud
skiftet propellen, for at lave 
mindre støj. Desuden anven
der man udflyvningsprofiler, 
dererforskellige hvergang, så 
områder på jorden belastes 
mindst muligt. 

Der var selvsagt ingen kla
geroverflyet, den søndag inde 
over stadion i Århus - derimod 
ville en hel af publikum, vist 
gerne klage oyer kampens re
sultat, men det er en helt an
den historie. • 

Vi ses på stadion! 

Cessna TU206G 

31 O hk Continental 
TSIO-520 
Benzinforbrug75 l/t 

Spændvidde ....... 10,97 m 
Længde .. .............. 8,61 m 
Højde .................... 2,83 m 
Tornvægt .............. 909 kg 
Max. startvægt .. 1.642 kg 
Max. hastighed .. . . 17 4 kts 
Rejsehastighed . .. 167 kts 
Stallhastighed .. .. .. . 54 kts 
max. stige-
hastighed ........ 1.010 tvm 
Tophøjde ............ 27.000 ft 
Rækkevidde ........ 805 nm 
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Flyv prøver 
Schempp-Hirth Ventus 2c 
• optimeret til to klasser 

Af Ole Korsholm 

Den nye Ventus 2 
er ikke bare en 
efterfølger til den 
nu 17 år gamle 
Ventus, der alene 
var tiltænkt 15 
meter klassen. 
Ventus 2 er ogs/J 
et bud p/J et fly til 
18 meter klassen. 
Det er hørt før; 
men det er første 
gang, et fly er 
optimeret til 
begge klasser. 

Dette er ikke nogen let opga
ve, når man tænker på, at flyet 
har fået den for Schempp-Hirth 
så typiske vinge med knæk
kede vingeforkanter, der gør 
det umuligt bare at montere de 
kendte tipforlængere. Forkla
ringen på, at det alligevel kan 
lade sig gøre, skal man finde i 
Ventus 2's specielle 4-delte 

vinge. 
lndervingerne er ca. 5,4 

meter lange, mens ydervinger
ne er 1,80 meter i 15 m versio
nen, og 3,30 meter i 18 m ud
gaven. De forholdsvis lange 
ydervinger giver altså mulighed 
for at lave en perfekt optimeret 
vingegeometri ud mod vinge
tippen - både til 15 og 18 me
ter versionerne. 

Den specielle vingedeling er 
også en fordel ved samling og 
adskillelse, hvor Ventus 2 er 
usædvanlig let at håndtere. ln
dervingen vejer i den tungeste 
ende 29 kg, og i tippen 25 kg, 
i alt bare 54 kg. Ydervingerne 
til 15 meter udgaven monteres 
let af en person - de vejer bare 
6,8 kg pr. stk.; mens ydervin
gerne til 18 meter versionen 
selvfølgelig er lidt tungere og 
bedst håndteres af to personer. 

Typisk Schempp-Hirth 

Formålet med den nye Ventus 
2 har været at lave et fly, der 
er let at håndtere såvel på 
jorden som i luften. Det skulle 
være godmodigt at flyve, og 
præstationerne et skridt bedre 

Haletankens »litermål«. Svævethy's specielle »SW« - og 
haleplanets elipseform ses på skyggen. 

end den gamle Ventus. Spe
cielt er der lagt meget arbejde 
i langsomflyvnings- og stige-

egenskaberne. Gode hastig
hedspolarer tæller først, når 
man også kan stige godt! 

15 meter udgaven harwing
lets, mens man til 18 meter 
versionen benytter et fif, som 
er overtagetfra Ventus og Nim
bus-3 tipforlængerne, og sene
re benyttet på Nimbus-4 og 
Duo Discus. Man øger vingens 
V-form ud mod tippen, hvilket 
har samme gode effekt på luft
strømmen som winglets. Dis
se tiltag reducerer den induce
rede luftmodstand, forstørrer 
sideforholdet og tillader der
med en lidt bredere vinge med 
et større vingeareal og bedre 
stigeegenskaber. Også en 
god ide, når der tænkes på 
motoriserede udgaver. 

Det yderste »knæk« har en 
V-form på hele 35°. 
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Det hængslede instrumentpanel er helt klappet op. 

Tyndt vingeprofil 

Vingeprofilet er helt nyt og 
meget tyndt med 13, 1 % rela
tiv tykkelse - næsten 10% tyn
dere end det i forvejen tynde 
Ventus-profil. Vingekorden er 
imidlertid lidt bredere, og side
forholdet lidt mindre end kendt 
fra Ventus C, så Ventus 2 vin
gen virker såmænd ikke så 
tynd endda. Som før nævnt 
har man satset meget på de 
lave hastigheder; men man 
har også gjort sig store an
strengelser for at forbedre det 
i forvejen gode Ventus C profil 
ved stor hastighed. Ligeledes 
er der gjort en stor indsats for 
at gøre vingeprofilet ufølsomt 
overfor regn eller fluer på vin
geforkanten. Og det er lykke
des -Ventus 2 kan faktisk flyve 
2 km/t langsommere med vå
de fremfor tørre vinger. 

Opbygningen af vingerne 
er helt i kulfiber og foregår 
efter de nyeste principper. 
Vingeformen er fræset ud 
vha. computer, der gør det re
lativt nemt at udføre ændringer 
til profilet. Vinge og flaperons 
er støbt ud-i-et, og de separe
res først, når vingehalvdelene 
samles. Rorene har derfor in
gen næse, og overgangen 
melem vinge og flaperon tæt
nes med tyndt specialformet 
tape. 

Der er tape-turbulator un
der hele vingen et par cm 
foran flaperons. 

Hele næsen på indervin
gen benyttes til vandtank. 
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Hver vinge rummer 87 liter, 
altså totalt 174 liter. SW kan 
dog kun rumme 123,5 liter, hvil
ket skyldes dens fremtidige liv 
som Turbo-model! Vingetan
kene fyldes fra oven i hverside. 
Tanken i halefinnen rummer 6 
liter vand, der påfyldes gen
nem en slange oppe fra toppen 
af halefinnen. Mængden af 
vandballast afhænger af, hvor 
mange huller der tapes til på 
halefinnens litermål. 

Vingetankene kan tømmes 
på ca. 6 minutter, mens det ta
ger 1 ½min.at tømme haletan
ken. 

Haleplan og højderor er 
bygget i glasfiber og har et el
liptisk grundrids. Haleplanet er 
forsynet med tape-turbulator. 

Ny krop 

Ventus 2c har fået en helt ny 
krop med cockpitsektion i en 
blanding af kulfiber, kevlar og 
glasfiber. Bagkroppen er i kul
fiber og halefinnen i glasfiber. 
Det hele er optimeret til 18 
meter spændvidde med 12,5 
cm højere og 10 cm dybere 
halefinne og sideror. Kroppen 
er baseret på erfaringerne 

med Nimbus-4, og specielt 
cockpitsektionen er forstær
ket. 

Skal man være fuldstæn
dig optimeret til 15 meter klas
sen, er det Ventus 2a eller 2b 
man skal interessere sig for. 
Her er dimensionerne fra de 
gamle Ventus a og b fastholdt, 
da disse netop er optimeret til 
15 meter spændvidde - men 
man afskærer sig samtidig fra 
at få ydervinger til 18 meter! 

Ventus 2 i Danmark 

Der findes to Ventus 2 i Dan
mark primo 1997. Den ene er 
en Ventus 2cT ejet af Stig 
Øye, mens den anden er 
Svævethy's Ventus 2c OY
XSW, med fabrikationsnum
mer 18, og forberedt til instal
lering af Turbo-motor. Planen 
er, at motoren skal anskaffes 
til vinter, hvilket så også gør 
SW til en Ventus 2cT. Svæve
thy har valgt at satse på basis
modellen, altså uden de ek
stra 15 meter ydervinger. -Om 
de nogensinde kommer er 
nok tvivlsomt. 

Der er yderligere fire Ven
tus 2c i ordre til Danmark, af 
hvilke de to, bl.a. en Ventus 
2cM, leveres sidst på året. 
Leveringstiden er ca. to år for 
Ventus 2c, mens Ventus 2a og 

.2b kan leveres efter et halvt 
års tid. 

Ventus 2 cockpit. 
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de motoriserede udgaver. 
Håndteringen på jorden er 
nem. Halehjul er standard. 

Ydervingens skydebolt er halvt (1/3) lukket. 

Den sidehængslede fører
skærm er meget lig den, der 
kendes fra Ventus C, da 
Schempp-Hirth mener, dette 
design er lettere, nemmere at 
gøre tæt og mere sikkert ved 
nødafkast. Den lukkes med en 
velfungerende lukkemekanis
me i tre punkter. Nødafkast 
sker blot ved at åbne det nor
male håndtag og skubbe hood
'en fri, hvorefter den knækker 
af. Det opklappelige instru
mentpanel forbedrer udstig
ningen. 

Svævethy 

Svævethy, der har hjemsted 
på Morsø Flyveplads, ser 
store muligheder i Ventus'en, 
der sammen med de øvrige fly 
gerne skulle gøre et stort ind
hug i den jyske termik. Og 
med Turbo'en monteret håber 
man, at mange flere dage kan 
udnyttes bedre - så har man 
mulighed for simpelthen at 
tage en spilstart, starte Turbo
'en, og så flyve derhen hvor 
vejret er. 

Ventus'en er i øvrigttoppen 
på kransekagen af en virkelig 
god klubflåde, der udover fire 
træfly også omfatter Discus, 
DG-300, LS-4 og en Nimbus-
2. En imponerende flåde, når 
medlemstallet på ca. 50 tages 
i betragtning. Nimbus-2'eren 
er sat til salg, men er stadig et 
eftertragtet fly i Svævethy -
med et godt solidt glidetal, der 
kan nå termikken i Salling og 
videre ned i Jylland. 

Svævethy er ellers en 
spændende klub med en fan
tastisk klubånd, som man skal 
lede længe efter mange andre 
steder. En af grundene er 
måske, at der ikke findes 
privatfly på pladsen. Man har 
valgt at købe de gode fly i klub
regi - godt hjulpet af det ekstra 
tilskud, som driften af flyve
pladsens landbrug indbringer. 

Svævethy har i år 35 års ju
bilæum, heraf 25 år på Morsø. 

Adskillelse og samling 

SW stod opspændt i hanga
ren, så vi foretog ikke en fuld
stædig adskillelse og samling; 
men tog lidt relevante 'stikprø
ver'. 

Vingestykkerne er som før 
omtalt lette af vægt og nemme 
at håndtere. Vingerne samles 
i to tunger med en hovedbolt. 
Alle rorforbindelser mellem 
krop og indervinger samt vand-
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ballastsystemet kobles auto
matisk. lndervingen har en lille 
bjælke, som ydervingens 'tun
nel' skydes ind over samtidig 
med, at man skal have kræn
gerorets plade/rille-forbindelse 
til at passe sammen. Når vin
gestykkerne er sat sammen, 
sikres de af en integreret bolt, 
der med det lille universalværk
tøj skydes på plads. Universal
værktøjet, som kendes fra alle 
andre Schempp-Hirth fly, be
nyttes også ved montering af 
halen, og når der skal fyldes 
vand i vandtankene. 

Haleplanet sættes på to 
tappe og låses foran med en 
lille fjederbelastet bolt. 

Altsammen smart og ligetil 
med universalværktøjet som 
eneste løsdel. 

Standard Schempp-Hirth 

Ventus 2 står relativt højt på 
sit store hovedhjul, der giver 
en fin frigang, og som er 
placeret noget fremme foran 
tyngdepunktet. Hovedhjulets 
placering giver en smule tun
gere hale, der er en fordel for 

Adgangsforholdene er i 
orden i kraft af det hængslede 
instrumentpanel, men perfek
te vil jeg ikke kalde dem. 

Instrumentpanelet er stort 
med plads til det hele. 

Cockpitsektionen er vokset 
i længden, og det giver natur
ligvis bedre plads. Pedalerne 
kan justeres både på jorden 
og i luften - og meget længere 
ud end jeg, med mine 180 cm, 
kunne nå. Ryglænet, der har 
fast nakkestøtte, kan på jor
den indstilles i to hak i bunden, 
mens vinklen også kan regu
leres i luften. Siddekomforten 
er rigtig god. Der er meget 
plads i længden og rimeligt i 
bredden. 

Vægtbegrænsingen er ge
nerelt 70-110 kg med mulig
hed for at regulere mindste
vægten med trimvægte. 

Flaps- og luftbremsehånd-

Dobbelte Schempp-Hirth luftbremser. 

tag er placeret til venstre i 
cockpittet, ligesom trimhånd
tag og ventilation. Håndtaget 
til åbning og nødafkast af 
førerskærmen sidder i venstre 
hoodramme. Til højre i cockpit
tet findes hjulhåndtaget og be
tjeningsgreb til indstilling af ryg
læn, vandballast, afmontering 
af hood og en Turbo-knap. 

I midten foran styrepinden 
sidder koblings- og pedalind
stillingshåndtag. Hjulbremse
håndtaget er placeret på 
styrepinden. 

Instrumenterne er lette at 
nå og betjene. 

Fremragende 

Spilstarterne var uproblema
tiske. Flaps blev sat i + 1, og 
der var god krængerorsvirk
ning hele vejen igennem. Let
ningen var lidt bevidst. Hele 
startforløbet var let at styre og 
farten i spilstarten ca. 100 km/ 
t. I tilfælde af kraftig sidevind 
anbefales det at starte med 
flaps O eller -1 indtil letning. 

Efter udkobling kan hjulet 
trækkes op, hvilket gik let og 
gnidningsløst. Det påstås, at 
nogle skal fatte hjulhåndtaget 
omvendt for at få plads og 
kræfter til et ordentligt greb, 
men det fandt jeg slet ikke 
nødvendigt. 

Udtrimning sker med flaps 
i O og ved 110-120 km/t. Trim
håndtaget sidder lidt bag ved 
flapshåndtaget og skal kun 
røres denne ene gang og 



spændes til, hvorefter trimmet 
styres automatisk af flaps
håndtaget i et hastighedsom
råde fra 65 til 200 km/t. Over 
denne hastighed skal næsen 
trykkes lidt, uden der dog skal 
bruges de store pindkræfter. 
Man kan prøve at ændre på 
trimhåndtagets stilling, men 
det vil jeg ikke anbefale - det 
er forbavsende svært at få 
udført præcist! 

Flyvestillingen er normal. 
Det virker som om, man sid
der en smule længere frem
me i cockpittet i forhold til de 

.......____ \_ -
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tidligere Ventus, så udsynet 
er perfekt, også bagud. 

Rorharmonien er fremra
gende. -Det bedste, jeg har 
fløjet indtil nu. Ventus 2 er 
meget harmonisk og opfører 
sig som et 15 meter fly. 

Rorene er letgående, der 
er intet nævneværdigtrortryk, 
og man behøver ikke at støtte 
med krængerorene i kurver
ne. Stabiliteten er udmærket, 
men flyet er i sig selv ikke sta
bilt, snarere indifferent. 

Det varen fornøjelse at for
lade en 3 meter boble med 

fuld hammer, sætte kurs mod 
næste cumulus og dertil hø
rende 3 meter, ramme boblen, 
trække hastigheden af mod 
kurvehastighed, lægge den 
ind, og så opleve Ventus'en sti
ge perfekt, mens jeg med 
korslagte arme kunne nyde 
den utroligt flotte udsigt over 
Mors, Limfjorden, Thy og Sal
ling! 

Kurvehastigheden med 
flaps +2, der er normal flappo
sition i termik, er 78-80 km/t. 
Korrektioner og kurveskift ud
føres prompte og der er ingen 

~ =======--__,,,,,, 

2.5m(8.20h) 

I 

'- __,,, 

8.7Bm(22.2• ni I 
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uro eller nervøsitet over flyet. 
Man har en god fornemmelse 
for termikken, og alligevel fly
ver flyet som på skinner. Flaps 
L kan også vælges i stabile 
bobler, og der kan kurves med 
70-75 km/t. Synkehastighe
den er svær at bedømme, 
men virker ok. Skal der korri
geres en del i termikken er 
flaps +2 bedst, da manøvre
dygtigheden er bedre. 

Jeg er ikke i tvivl om, at 
Schempp-Hirth har nået målet 
mht. langsomflyvnings- og sti
geegenskaberne. Her er flyet, 
der uanset vægt kan stige 
som en prop, og samtidig væ
re med de bedste fremad. 

Ved kurveskift er Ventus 2 
hurtig, men man mærker dog 
de 18 meter spændvidde en 
smule. Med flaps +2 og 90 
km/tkan et45° -45° kurveskift 
udføres på 4, 1-4,2 sek. Kur
veskiftet er lidt urent, da side
roret ikke helt kan følge med. 
Med flaps O og 95 km/t tager 
et kurveskift 3,3 sek. med 
bedre rorkontrol. 

Stallegenskaberne ved li
geudflyvning er i orden. Ven
tus'en skal trækkes længe, 
næsestillingen bliver meget, 
meget høj, og den vibrerer og 
rumler fra ca. 5-10 km/t før 
stal I. Vibrationerne er voldsom
mere ved små flapudslag. Når 
stall'et endelig indtræffer falder 
farten hurtigt 5-10 km/t, hvor
efter flyet falder igennem og 
sandsynligvis taber en vinge. 

25 



Flaperons (sammenkoblede flaps og krængeror) har ingen 
næse«, men kun specielt tape i overgangen mellem vinge og 
ror. Tapeturbulatoren ses også tydeligt. 

Med flaps +2 kan Ventus 2 
flyves med 55 km/t indikeret. 
Med flaps O kan flyet næsten 
ikke stalle i traditionel forstand 
-det bliver nærmere til et deep 
stall uden tab af næse, hvor
under man stadig kan styre 
kursen. 

Stall under drej og udret
ning er helt standard. Fartmå
lervisningen går helt på nul. 

Nogle minusser 

Alt er dog ikke rosenrødt selv 
for en Ventus 2. De efterføl
gende punkter hører måske til 
i småtingsafdelingen; men det 
kan jo så være fordi , det 
øvrige er så perfekt! 

Jeg undrer mig over, at det 
skal være nødvendigt med he
le otte flapspositioner (L, +2, 
+1, 0, -1, -2, S, S1). Det erto 
mere end Ventus C, og så 
sjovt er det nu heller ikke at 
operere 'gashåndtaget'. 

Flapshåndtaget er placeret 
i min favoritposition, altså helt 
nede på konsollen, hvor man 
har støtte for venstre under
arm. Men ... Håndtaget har en 
ændret udformning, og er ble
vetfor lille, synes jeg. Desuden 
må der være blevet lidt mindre 
plads mellem håndtag og side
væg, for mine knoer gik så me
get mod sidevæggen, at det 
irriterede -det drejer sig sikkert 
om få millimetre, men jeg har 
aldrig haft en tilsvarende ople
velse med Ventus C, trods tim
ers flyvning. 

Endelig havde jeg ind imel
lem besvær med præcist at 
finde den rette flapsposition 
uden at kigge ned. Sikkert en 
kombination af de mange ind
stillingsmuligheder og mit rela
tive lange fravær fra flapsfly. 
Normalt skulle et hurtigt kon
trolblik være rigeligt til at be
kræfte den rette position . S
positionerne, der benyttes ved 
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hastigheder over 185 km/t er 
stramme at nå. 

Komforten er udmærket i 
Ventus 2, men ventilationssy
stemet larmer. Støjen kan 
dæmpes ved at montere et 
stykke skind i systemet, men 
det er et kendt og irriterende 
Schempp-Hirth problem, som 
snart må kunne få en løsning. 
Betjeningshåndtaget til venti
lationen er nyt, og jeg kan ikke 
lide det. Meningen er, at man 
kan vælge, hvor meget syste
met skal stå åbent og så spæn
de vælgeren fast i positionen 
med en skrue. Håndtaget har 
bare den uvane at gå fast i 
alverdens mulige og umulige 
positioner - man bruger sim
pelthen for meget tid på det 
pjat. Det gamle system med en 
skub-træk stang på/ved instru
mentpanelet er klart bedre. 

Til landing 

Til landing prøvede jeg både 
flaps +2 og L. Jeg synes ikke, 
der var væsentlig forskel på 
anflyvningerne. Naturligvis 
kan man flyve lidt langsomme
re med flaps i position L - står 
L for Landing eller bare Lang
som? Modsat er krængerors
virkningen nok lidt bedre med 
flaps +2. 

De dobbelte Schempp
Hirth luftbremser er gode og 
uden trimændringer. Med 
fulde bremser, flaps Log hjulet 
ude får man et glidetal på 6,6 
ved 100 km/t, så sideglidning 
vil næppe nogensinde blive 
nødvendigt. 

Men sideglide kan den, og 
det er rimelig effektivt uden dog 
at være imponerende. En stabil 
kurs kan kun holdes med op til 
ca. halvt siderorsudslag, hvor 
sideroret skal støttes lidt for 
ikke at blive suget helt ud. 

Anflyvningen foregår med 
ca. 90 km/ti stille vejr, og giver 

ikke anledning til særlige 
kommentarer - det er let og 
ligetil. Hoved- og halehjul sæt
tes samtidig ved ca. 70 km/t, 
hvorefter flaps sættes i posi
tion O for at bibeholde en god 
krængerorsvirkning. 

Afløbet er let at styre, og 
behageligt på det store hjul. 
Hjulbremsen er let at dosere. 

Konkurrence 

Internationalt konkurreres der 
(endnu) ikke i en FAI 18 me
ter klasse; men i 15 meter 
klassen har Ventus 2 klaret sig 
fremragende med sejre ved 
EM '94, VM '95, EM '96 og for
VM '96. Det har især været 
2a-versionen, der har vist 
tænder. Men det er jo også 
den bedst optimerede 15 me-

Data: 

Spændvidde: 
Vingelængde, indervinge 

, ydervinge 
Længde: 
Vingeareal: 
Sideforhold: 
Tornvægt: 
Min./Max. vægt i førersæde: 
Kropsbredde: 
Vandballast: 
Vandballast i haletank: 
Fuldvægt (og max. landingsvægt): 
Vingebelastning (pilot 80 kg): 
Do. (max.): 
Største tilladte fart 
(rolig luft), flaps -1,-2,S og S1 : 
Do. (urolig luft/manøvrehastighed): 
Do. flaps O,+ 1,+2 og L: 
Do. (spilstart): 
Do. (flyslæb): 
Do. (understel): 
Mindste synk ved 
(km/I)(31,0/30,9 kg/m2): 
Do. (40,7/38,5 kg/m2): 
Bedste glidetal: 

ter Ventus og toppiloternes 
førstevalg - hvis de da ellers 
kan være i den lille krop, der 
er designet til piloter med en 
max. højde på 1,75-1,80 m. 
Normalt er tornvægten for 
Ventus 2a og 2b hhv. 220 og 
225 kg; men enkelte special
byggede eksemplarer er kom
met ned på 208-210 kg. Da 
Ventus 2a/2b samtidig i fineste 
stil kan slæbe 200 liter vand
ballast, er man virkelig godt 
rustet til alle vejrsituationer. 

Hvorledes præstationerne 
vil tage sig ud på en hastig
hedspolar, må vi have til gode, 
da en sådan endnu ikke er of
fentliggjort. Men der er nok in
gen tvivl om, at Ventus 2 er i 
stand til at bære mere end an
d re tilsvarende fly, og at den fø I
ger med de bedste fremad. • 

Ventus 2a/b Ventus 2c 
(OV-XSW) 

15,0m (15,0m)/18,0 m 
ca. 5,40 m ca. 5,40 m 

1,8 m 3,3 m 
6,35/6,58 m 6,87m 

9,67 m2 11,00 m2 

23,3 29,5 
220/225 kg (252)/265,4 kg 
70/110 kg 75/110 kg 

0,54/0,62 cm 0,62m 
200 I 123,51 

61 61 
525 kg 500 kg 

31,5 kg/m2 (34,3)/31,4 kgtm2 
54,3 kg/m2 45,5 kg/m2 

270 km/I 270 km/I 
180 km/I 180 km/I 
160 km/I 160 km/I 
160 km/I 160 km/I 
180 km/I 180 km/I 
180 km/I 180 km/I 

0,51 m/s ved 75 0,45 m/s ved 72 
0,59 m/s ved 80 0,50 m/s ved 80 

ikke oplyst ikke oplyst 

Priser (excl. moms): Ventus 2a/2b (15m): 95.500 DM 
102.300 DM 
129.100 DM 
152.800 DM 

Ventus 2c (18m): 
Ventus 2cT (18m): 
Ventus 2cM (18m): 

TIiiæg for 15m ydervinger: 9.800 DM 

Forhandler: Ib Wienberg, Egernsundvej 6, 8600 Silkeborg. 
Tlf. 86 81 33 09 
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foranlediget af Jens Tofts »Abent brev 
til miljøministeren«, FLYV nr. 6 - 1997 

Etter at have læst Jens Tofts »Åbent brev til miljøministeren« i Flyv 
nr. 6, juni 1997, mener jeg, at der er skabt et behov for argumenta
tion for og imod miljøgodkendelser af flyvepladser i Danmark - of
fentlige som privat ejede. 

Det kan ikke komme bag på flyvepladsejerne at der løbende vil 
blive stillet større miljøkrav til vores mange flyvepladser - uanset 
størrelse. 

Ligestillet med andre støjende eller på anden måde miljøbelas
tende aktiviteter stiller samfundet større og større krav til disse ak
tiviteter. Det er ligeledes gældende for virksomheder, som stilles 
overfor nye og større krav om beskyttelse af mennesker og natur. 
Flere steder indgår der endog miljøpolitik i virksomheders årsrap
portering. 

Det kan ikke være antallet af klager til flyvepladserne, som Jens 
Toft henviser til, der skal være målestok for, om samfundets miljøkrav 
overholdes. Det er ikke kravene, der er urimelige, da vi vel alle øn
sker et godt miljø, men det er mere administrationen heraf, og man 
kan meget nemtføle sig opslugt af et amtsligt bureaukrati, som Jens 
Toft også giver udtryk for i sit brev. 

De administrative krav, -det kræver for atfå en miljøgodkendelse 
(f.eks. støjberegninger), vækker forståeligt Jens Tofts irritation. Den 
vejledning, som amterne skal arbejde ud fra, er omfattende for menig
mand, men problemet ved en vejledning er, at den kan tolkes for
skelligt efter amternes interesser - eller pladsens interesser!! 

Jens Toft mener i sit brev, at man skal klare problemerne, når de 
opstår. Heri er jeg uenig - man skal i stedet forsøge at forebygge 
problemerne ! 

Jeg har selv været lokalt aktiv omkring miljøbehandlingen af 
Grønholt flyveplads -dels med den interesse at kunne flyve fra og til 
pladsen - og dels som beboer i Grønholt, som lægger krop og øre til 
den miljøbelastning, som findes. Jeg har konkluderet, at det må være 
de få der indretter sig efter de mange, som er modstandere af en 
udvidelse af aktiviteten. 

I den forbindelse mener jeg, at jeg selv og andre flyveinteres
serede bør gribe i egen barm. Det ville være gavnligt for alle parter, 
at vi, der flyver, forsøger at indskrænke de gener vi udøver over for 
andre. Vi bør forsøge at gøre flyvningen teknisk mere miljøvenlig, 
f.eks. ved løbende støjreducering af flyene. Hvis vi ikke selv går i den 
retning, vil kravene blive dikteret fra samfundets side, og vi får da lov 
til at afregne efter de gener vi forvolder. 

Det er ikke nok at råbe op om hvor vanskeligt det er at være 
flyveaktiv eller flyvepladsejer og at vi kun omgås kværulantiske 
medmennesker. Der findes desværre også den gruppe piloter der 
er ligeglade med deres opførsel i flyene og dermed andre menne
skers syn herpå. Dette bør bekæmpes. 

Spørgsmålet om god flyveetik bør fremover indeholde pilotens 
vilje til at tage hensyn og tænke på de der er uden for cockpittet, 
nede på landjorden, eller som bor tæt på en flyveplads. Kun ved øget 
omtanke og dialog kan flyvningens interesser tilgodeses. 

Så kære flyveinteresserede, husk at det er dig, der støjer. Tænk 
dig om, så du generer mindst muligt. At flyvning støjer, kan ikke 
fornægtes. 

For Jens Toft og flyvepladsen på Endelave, ønsker jeg det bedste, 
så vi har en mulighed for at give pladsen et besøg, trods den aktuelle 
miljøgodkendelses rimelighed eller ej. 

Jeg håber, at dette kan skabe debat om emnet, og at der må 
komme mange gode råd og ideer til et bedre miljø og ikke mindst råd 
til god flyveetik. 

Torben Vil/umsen, Grønholt 
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Små flyvepladser 
Kommentar af miljø- og energiminister 
Svend Auken til Flyv 

Bladet FLYV bragte i nr. 6 1997 et indlæg i form af et 
åbent brev til mig fra Jens Toft, som ejer Endelave 
flyveplads. I brevet beder Jens Toft mig om at gribe ind 
overfor Miljø- og Energiministeriets behandling af de 
små flyvepladser. 

Jens Toft er ikke tilfreds med, at flyvepladser skal 
underlægges en forudgående godkendelsesordning. 
Han mener, at det offentlige kun bør gribe ind overfor 
flyveaktiviteter, der klages over. De regler, der udste
des fra København, er urimelige og mangler forståelse 
for små flyvepladsers vilkår. 

Jeg er ikke enig. Det er min opfattelse, at miljø
beskyttelseslovens regler om miljøgodkendelse af 
flyvepladser sikrer en hensigtsmæssig regulering af 
flyvepladser og en tilfredsstillende afvejning mellem 
flyevernes interesse i at flyve og de omboendes 
interesse i ikke at blive unødigt forstyrret. 

Det er erfaringen, at flyvepladser i mere eller mindre 
omfang påfører naboernes støjgener: En forhåndsgod
kendelse af aktiviteterne giver både nuværende og 
fremtidige naboer en retsbeskyttelse og fortæller 
parterne, hvilket aktivitetsniveau - og dermed også 
støjniveau - der efter miljøbeskyttelseslovens regler er 
acceptabelt. En ratstilstand, hvor myndighederne kun 
greb ind overfor flyvepladser i tilfælde af naboklager, 
ville efter min opfattelse tø re til en helt urimelig forskels
behandling - både af flyvepladserne og af naboerne. 
Beskyttelsen af naboernes interesser skal i disse sa
ger ikke alene være afhængig af deres ressourcer til 
at rejse en klagesag. Det ville også være urimeligt, at 
naboerne skulle trækkes igennem en langvarig kla
gesag, alt imens de måske blev plaget af helt uaccep
table støjgener. 

Samtidig giver en miljøgodkendelse også ejeren og 
brugeren af flyvepladsen en retsbeskyttelse. En 
miljøgodkendelse sikrer, at flyvepladsens påvirkning 
af omgivelserne er undersøgt og har man en 
godkendelse, kan hverken nuværende eller nye naboer 
stilles spørgsmål ved aktiviteterne, så længe de holdes 
inden for godkendelsens rammer. 

Skulle flyvepladser alene reguleres i forbindelse 
med eventuelle naboklager, ville mange flyvepladser 
blive mødt med påbud om indskrænkninger i 
aktivitetsniveauet og krav om investering i støjdæm
pende foranstaltninger. Det ville ofte påføre flyve
pladsens ejer unødvendige og uforudsete udgifter, som 
kunne være undgået, såfremt myndighedskravene 
havde været kendt allerede ved flyvepladsens eller 
aktivitetens påbegyndelse. Sådan er retstilstanden da 
heldigvis heller ikke i dag. 

Når amtet godkender en flyveplads tages der 
udgangspunkt i en række vejledende regler for støj 
udarbejdet af Miljøstyrelsen. Som følge af reglernes 
vejledende karakter er det muligt at justere dem efter 
de konkrete forhold. Og det er i virkeligheden essen
sen i Jens Toft's indlæg. Han fortæller nemlig, at han 
har forhandlet sig frem til en løsning med amtet, som 
han næsten kan leve med. Jeg tillader mig at betragte 
ordet næsten« som en jysk underdrivelse. 

27 



DM i præcisionsflyvning 1997 
Af Allan B. Hansen 

Til oktober har jeg haft A
certifikat i seks år. Jeg har lige 
rundet 150 flyvetimer, så det 
er ikke blevet til meget andet 
end fornøjelsesture med famil
ie og venner ud over nogle en
kelte ture til Roskilde og en 
enkelt gang til Sverige. Da jeg 
i marts måned dette år kom 
hjem fra et halvt års ophold i 
Skotland og kun havde fået 
ca. to flyvetimer derovre, skul
le jeg pludselig have en del 
timer, bare for at holde de år
lige ti timer. 

Så hvorfor ikke bruge disse 
timer til noget fornuftigt, f.eks. 
med at træne lidt præcisions
flyvning og så melde sig til 
DM, når den tid kom. 

Jeg havde aldrig før været 
med til konkurrenceflyvning; -
ja jeg kendte faktisk ikke 
engang nogen, der havde 
været med tidligere, som jeg 
evt. kunne hente gode råd og 
tips fra. I Flyv så jeg, at der 
blev afholdt Midtjydsk Airrally 
d. 12. april i Herning, så del
tagelse heri ville jo betyde, at 
jeg ikke startede helt på bar 
bund til DM. Men desværre 
havde min søster valgt at blive 
gift på selv samme dag, så in
gen flyvning denne dag . 
Nogle vil selvfølgelig mene, at 
det er langt mere vigtigt at 
komme ud at flyve, end at 
komme til sin søsters 
bryllupsfest, - men nu var det 
trods alt første gang hun skulle 
giftes. 

Træning 

Men tiden nærmede sig og ca. 
en måned inden DM ringede 
jeg til Dagmar Theilgaard for 
at få lidt information. Hun var 
så flink at sende mig DM-reg
lerne, en artikel af Hans Birk
holm fra Flyv med gode tips 
og nogle forskellige andre nyt
tige ting. Så nu skulle der rigtig 
gang i træningen. 

Når det nu var første gang, 
ville jeg også gerne have en 
observatør med i flyet, så jeg 
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spurgte rundt omkring i ven
nekredsen, om det var noget. 

Min kammerat Carsten Jo
hansen var med på ideen og 
tog med på den første træ
ningstur. Vi lavede en rute 
med otte ben af ca. en times 
varighed og regnede tiderne 
til vendepunkterne ud, så godt 
som vi nu kunne. På de første 
to ben gik det vist nogenlunde 
med tider på vendepunkterne 
indenfor +/- 15 sek., men 
pludselig på det 3. ben vidste 
vi faktisk ikke rigtig, hvor vi var, 
udover et eller andet sted øst 
for Hobro. Det tog os faktisk 
næsten 10 min. at komme på 
rette spor igen, og det vinder 
man vist ikke noget på til DM. 

Men man lærer jo af sine 
fejl, og den næste gang gik 
det allerede langt bedre, især 
efter også at have læst Hans 
Birkholm's artikel, om hvad 
man skulle holde øje med un
der flyvning af sådan en navi
gationstur. 

Ny observatør. 

Det blev kun til to træningsture 
sammen med Carsten, så blev 
han desværre syg en uge in-

Vinderne i A-klassen: 

den DM skulle afholdes. Han 
måtte endda indlægges på 
hospitalet, så det stod hurtigt 
klart, at jeg måtte se mig om ef
ter en anden observatør. Noget 
ærgerligt når vi nu havde træ
net sammen. 

Men det lykkedes at få en 
anden kammerat, Gunner Jo
hansen overtalt til, at det måt
te være noget for ham. Han er 
i øvrigt faldskærmsspringer 
med over 1000 spring, så han 
var da i hvert fald vant til at se 
det hele fra oven. Men tid til 
træning var der ikke, da jeg 
også, i ugen lige inden DM, 
skulle på kursus i Sverige i 
forbindelse med mit arbejde. 

Afsted til Padborg. 

Gunner og jeg aftalte at tage 
afsted til Padborg om freda
gen efter arbejdstid, da jeg er 
udpræget B-menneske og ik
ke ville op tidligt lørdag mor
gen før en vis person får sko 
på. At starte dagen stresset in
den et DM er jo heller ikke det 
mest optimale. 

Vi kørte således til Skive 
Lufthavn fredag ved halv syv 
tiden for at læsse vores ting 

Fra venstre Hans Møller Hansen, bronze 
Hans Birkholm, guld 
Kurt Gabs, sølv 

over i den lejede Cessna 172 
og derefter komme afsted til 
Padborg. 

Hjemmefra havde vi lavet 
en mindre trænings-navigati
onstur fra Viborg til Ry. Det 
viste sig faktisk, at valget af en 
faldskærmsspringer som 
observatør ikke var helt tosset. 
Det med at være vant til at se 
veje, skove og søer fra luften 
er helt klart en fordel, når man 
skal prøve at finde vej rundt 
om i landskabet. Det lykkedes 
os at holde tiden i ven
depunkterne indenfor 15 sek., 
så vidt vi selv kunne bedøm
me. 

Vi ankom til Padborg flyve
plads omkring kl. 2130 og 
faldt hurtigt i snak med nogle 
nordmænd, som sad i flyve
klubben og nød noget af det 
gode danske øl. De var 
ankommet tidligere på dagen, 
efter at have haft 4 timers 
flyvning fra Oslo i en Cessna 
150. 

Det var nogle hyggelige 
mennesker at snakke med og 
gennem snakken viste det sig, 
at de ville bruge DM som træ
ning til deres eget mesterskab 
i Norge senere på året. Nogle 
seriøse konkurrencepiloter, 
måtte vi erkende. På dette 
tidspunkt ville vi være 
tilfredse, hvis vi bare ikke blev 
placeret på sidstepladsen. 
Senere fik vi slået vores telt op, 
og sov nogenlunde normalt til 
lørdag morgen. 

Disciplinerne I DM 

Disciplinerne består af to na
vigationsture af ca. en times 
varighed, en lørdag og en 
søndag, begge med tilhøren
de flyveplans-udregning. Der
udover skulle der laves fire lan
dinger, hvor der nemt kunne 
hentes mange strafpoint. 

Lørdag morgen efter mor
genmaden kunne vi nå at træ
ne lidt landinger, da der først 
skulle være briefing kl. 1015. 
Da jeg har fløjet ca. 95 % af 

FLYV • AUG . 97 



mine flyvetimer i C-150, var 
jeg lidt nervøs for hvordan det 
skulle gå med landingerne i en 
C-172, som jeg opdagede 
kunne svæve betydelig læn
gere end en 150er. Gunner var 
her igen en stor hjælp til at 
fortælle om vores højde på fi
nale var god eller dårlig. Så 
vidt jeg ved, har en Cessna 
172 noget bedre glidetal end 
en faldskærm, men i hvert fald 
passede hans forudsigelser 
nogenlunde. 

Flyveplan 

Da alle var ankommet, gik vi 
til briefing kl. 1015, hvor vi blev 
budt velkommen og fik en del 
praktiske oplysninger. 

Alle havde på dette tids
punkt fået tildelt et starttids
punkt og kl. 1220 skulle jeg 
møde i udregnerrummet for at 
lave flyveplanen til dagens na
vigationstur. 

Efter 30 minutter skal man 
være færdig med den, og får 
derefter udleveret en ny, som 
er udregnet på computer. Ens 
egen flyveplan bliver så set 
efter for fejl og der vanker straf
point, hvis man ikke har lavet 
den rigtig. 

Når computer-flyveplanen 
er udleveret, har man indtil en 
time efter starttidspunktet til at 
tegne minutmærker, flyvekurs 
og andre nyttige ting ind på sit 
kort. Sammen med kortet ud
leveres der også otte billeder 
af ting ude på ruten, som man 
så skal mærke præcis ind på 
kortet, hvis man da ellers er så 
heldig at observere nogle af 
dem. 

I 8-klassen, som vi stillede 
op i, har man den fordel, at 
man kender rækkefølgen på 
billederne i forhold til turen. I 
A-klassen kan de forekomme 
i vilkårlig rækkefølge og tinge
ne på billederne skulle være 
en hel del sværere at obser
vere i forhold til billederne i 8-
klassen. Desuden er der på 
ruten mærker eller tegn, som 
skal indtegnes det på det 
rigtige sted på kortet. 

Take-off 
Vores take-off tid til navigati
onsturen var sat til klokken 
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1335, og præcis 10 sekunder 
efter denne tid startede vi. 
Man skal starte indenfor et mi
nut efter den fastsatte starttid, 
ellers får man nogle unødven
dige og dumme strafpoint. 

Så snart vi var i luften, gjaldt 
det om hurtigt at f inde 
startpunktet, som man skal 
befinde sig over nøjagtigt 5 
minutter efter take-off tiden. 
Da vi endelig fik øje på start
mærket, lå vi ca. 500 m for langt 
til venstre for det planlagte 
track, men vi fik hurtigt drejet 
hen mod mærket og blevforhå
bentlig registreret af tidtager
ne på jorden. En lidt uheldig 
start, da det meget let kunne 
have kostet mange strafpoint, 
hvis vi var fløjet videre uden at 
have observeret startmærket. 

Navlgatlonstur til Als 
Startpunktet lå umiddelbart 
vest for Frøslevlejren, og der
efter gik turen mod Sønder
borg. Turen fortsatte herefter 
hele vejen rundt om Als og til 
slut tilbage mod flyvepladsen 
via Tinglev. Vejret var noget 
nær det perfekte flyvevejr. Det 
eneste man i den henseende 
kunne klage over skulle da 
lige være, at man fik solen i 
øjnene. 

Det er dog begrænset hvor 
meget tid , der er ti l at nyde 
udsigten i afslappet tilstand. 
Man skal virkelig koncentrere 
sig for at holde tiden, især hvis 
man også vil finde nogle mær
ker og fotos. 

På kortet havde vi skrevet 
de tidspunkter, hvor vi skulle 

være over vendepunkterne og 
sat minutmærker, så vi kunne 
holde øje med om vores 
hastighed. 

Typisk fik vi øje på mærket 
i vendepunktet ca. en kilome
ter inden punktet og måtte så 
enten give fuld gas, hvis vi var 
lidt bagefter, eller prøve med 
stigning og sideglidning m.m. 
for ikke at komme for tidligt. 
Det kan lyde helt umuligt at 
ramme hen over et fastsat 
punkt indenfor+/- 2 sekunder 
( !), men det er altså kravet 
hvis man vil undgå alt for man
ge strafpoint. 

Men det kan faktisk godt la
de sig gøre nogenlunde, prøv 
selv engang når du næste 
gang er ude at flyve og allige
vel ikke har andet at lave. 

Mellem vendepunkterne 
skal man selvfølgelig også 
passe på tiden; det går jo ikke 
at være f.eks. 3 min. bagefter 
1 km før mærket, da det vil væ
re umuligt at indhente. En an
den god grund til at holde ti
den mellem mærkerne er 
også, at der helt sikkert er 
udlagt hemmelige kontroller 
mellem nogle af vendepunk
terne, hvor tiden registreres 
og der gives strafpoint hvis 
man er udover +/- 2 sek. 

I vendepunkterne er mær
ket altid et bogstav. De hem
melige/mellemliggende mær
ker vil aldrig være bogstaver, 
men nogle andre fastsatte 
tegn, som kan ses i reglerne 
for DM. Det var i øvrigt også 
det eneste sted vi så dem, på 
nær et enkelt mærke, som det 
lykkedes os at observere om 

lørdagen. Derimod manglede 
vi kun et bogstav fra vende
punkterne. Billederne, som vi 
skulle genkende, gik det en 
del bedre med. Vi fandt seks 
ud af de otte billeder og fik 
dem også tegnet rigtigt ind på 
kortet. 

Da vi landede efter en ti
mes tid, følte vi det, som vi 
nærmest havde fløjet i fire 
timer og vi var glade for, at der 
ville blive lidt pause, inden vi 
skulle i gang med landings
konkurrencen. 

Landlngskonkurrrencen 
Fra starten af dagen, hvor vi 
havde "smugtrænet" lidt lan
dinger, havde det været næ
sten vindstille, men da lan
dings-konkurrencen skulle 
begynde blæste det nærmere 
med 1 0 knobs sidevind, så 
vores landingsrunder skulle 
være noget anderledes. 

D~n første landing i lan
dingskonkurrencen er en nor
mal landing, hvor der må bru
ges både motor og flaps. Vi 
landede 11 meter efter stre
gen, hvilket var tilfredsstillen
de med min mindre erfaring 
med C-172. 

Anden landing skal foregå 
uden brug af motor og den 
kiksede jeg totalt med maksi
mum strafpoint til følge. Hel
digvis kan man ikke få så man
ge strafpoint på landingerne 
uden brug af motor som dem 
med motor. Men alligevel blev 
det til 150 strafpoint her. 

Tredje landing skulle være 
uden brug af hverken motor 
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eller flaps. Denne type 
landing skulle efter sigende 
være den sværeste, så vi kom 
lidt ovenpå igen, da det "kun" 
blev til 17 meter efter stregen. 

Helt ovenpå igen kom vi, 
da den sidste landing overfor
hindring blev sat til 1 meter 
efter stregen. Det viste sig 
senere, at sidevind og andet 
også havde drillet de andre en 
del, så vores resultat ikke var 
så ringe endda. 

Hyggelig aften 
Efter landingskonkurrencen 
blev vi alle kørt til et motel tæt 
ved grænsen, hvor vi skulle 
have vores efterhånden til
trængte aftensmad. Klokken 
var vist hen ad 21 :30 før vibe
gyndte at spise, da hele forlø
bet var blevet en del for-sin
ket. 

Der var nu tid til en hyggelig 
aften hvor dagens begivenhe
der blev diskuteret meget. Un
der middagen var der under
holdning med et par sjove 
sønderjyder. Det foregik selv-

Måske var det bare en luft
spejling - "Mirage" på fransk? 
Tyve sekunder over Karup 
onsdag d. 7. maj på en dejlig 
forårsdag. Det lignede en 
gammeldags Mirage 111, men 
hvor mange af den slags flyver 
der egentlig rundt i Europa i 
vore dage? Lidt efterforskning 
afslørede, at det mystiske fly 
var fra det franske flyvevåben, 
men først efterfilmfremkaldel
sen blev mistanken bekræftet. 
Det var en Mirage IV! 

Da Charles de Gaulle for
lod NATO's militære samar
bejde i 1966, havde han en fty
v ende atomvåbenstyrke i 
baghånden og et missil pro
gram på vej. Force de Frappe 
(slagstyrken) - eller mere 
politisk korrekt "Afskrækkel
ses-styrken" - havde Mirage 
IV som fremføringsmiddel. 
Bomben var halvt indfældet i 
bugen. 

De sidste otte fly blev taget 
ud af drift i sommeren 1996. I 
brede træk er det en forstørret 
Mirage III med dobbelt så 
mange motorer og tilsvaren
de besætning. 
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følgelig på den lokale dialekt, 
men de fleste forstod vist hvad 
der blev sagt, alle morede sig 
i hvert fald fortrinligt. 

Efter middagen tog vi tilba
ge til vores telt og gik i seng 
meget trætte ved midnatstid. 

Femte plads 
Søndag efter morgenmaden 
blev resultaterne fra lørda
gens konkurrencer offentlig
gjort. Det viste sig at vi lå på 
en 5. plads sammenlagt, hvil
ket vi selvfølgelig ville være 
meget tilfredse med, hvis det 
kunne holde. Men søndagen 
skulle jo lige overstås med 
endnu en navigationstur. 

Anden navigationstur 
Vi skulle starte en time tidlige
re med turen søndag, så klok
ken 1235 var vi i luften. Turen 
gik denne gang vestpå mod 
Tønder, derefter op mod Ribe, 
syd på til Løgumkloster, og til 
sidst østover mod Åbenrå. 

Er kursændringen i et ven-

depunkt mere end 90 grader, 
skal man huske at lave et pro
ceduredrej, inden man går på 
den nye kurs. På denne tur var 
der to sådanne vendepunkter, 
men vi huskede de rigtige 
drej. I øvrigt får man også på 
den computer-udregnede 
flyveplan opgivet, hvor der 
skal laves proceduredrej, 
men på trods af dette var der 
nogle som glemte dette og det 
kostede mange strafpoint. 

Som før nævnt fandt vi in
gen af de hemmelige mærker, 
men med foto gik det nogen
lunde som om lørdagen med 
fem ud af otte. Med hensyn til 
at passe tiden, gik det utroligt 
godt med kun 40 strafpoint, 
dvs. at vi i gennemsnit var 
indenfor 5 sek. på 6 tid
tagninger, deriblandt en hem
melig. 

Resultater 
Da vi kom tilbage til flyveplad
sen, var der tid til at snakke 
med de andre om deres ople
velser på dagens tur, inden 

der skulle være præmieover
rækkelse. En, som inden turen 
lå bedre end os, havde glemt 
et af de føromtalte procedure
drej, og da vores mængde 
strafpoint på tidtagningerne lå 
i den bedre ende, skulle det 
blive spændende at høre 
resultaterne. Da vi endelig blev 
råbt op, viste det sig at vi var 
rykket op på tredje pladsen i 
B-rækken. Med medalje om 
halsen og en check på 1500 kr. 
(sponsoreret af AirBP) rigere 
var det selvfølgelig meget til
fredssti Ilende som første 
gangsdeltagere. 

Næste gang er vi således 
tvungen til at stille op i A
rækken, og der bliver helt sik
kert en næste gang for vores 
vedkommende. 

Til sidst vil vi blotsige til alle, 
der går og tænker på at prøve 
dette: Det var en storoplevelse 
at være med. Man kan ikke 
undgå at komme til at lære 
mange nye mennesker at ken
de, som interesserer sig for det 
samme. Tøv ikke med at melde 
dig selv til næste år. • 

En meget sjælden gæst! 

Længde Mirage III: .... 15 m 
Mirage IV: .............. 23,50 m 
Fart: ............ Tæt på Mach 2 

i 36.000 fod (11.000 m) 
Rækkevidde: ........ 1.240 km 

kampradius 
Selv med lufttankning kan man 
nok regne ud, at Ragnaroks
missionen mod U.S.S.R.kun ville 
have været een-vejsl 

Men der flyver stadig 5 mo-

dificeret tit rekognoscering i 1 / 
91 Escadre de Bombardement 
"Gascogne" i Mont-de- Mar
san. I "bomberummet" sidder 
der nu en CT52 beholder med 
lodrette og skråt-stillede kame
raer. Radaren haren usædvan
lig placering under kroppen, 
mens næsebommen inde
holder lufttankningsudstyr. Ny
lige missioner har været over 

ex-Jugoslavien med en 
eskorte på to Mirage 2000N, 
evt.F1 CR, som har mere mo
derne ECM-udstyr. 

"C1" startede sandsynlig
vis i Mont-de-Marsan og tan
dede muligvis i Creil, hvor det 
franske militære efterretnings
center tigger. Lufttankning fra 
franske KC-135FR er sikkert 
også indgået i missionen. 

PJC 
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Navne 

Dødsfald 

Oberstløjtnant 
H.G.P. Jensen 
H.G.P.Jensen, der døde den 
25. juni, 86 år gammel, blev 
militærflyver i 1936 og gen
nemgik derefter Hærens Offi
cersskole. 

Efter befrielsen var han på 
genoptræningskursus hos 
Royal Air Force og blev om
skolet til Spitfire, og i 1948 blev 
han chef for 5. Eskadrille, 
Hærens Flyvertroppers første 
Spitfire-enhed. 

Senere forrettede han især 
stabstjeneste, ligesom han 
var en tid i Forsvarsministe
riet. Han sluttede som chef for 
Flyvestation Vandel fra 1968 
til 1973 og var derefter sær
deles aktiv i Hjemmeværnet. 

Pensionering 

Lufthavnschef 
Ole Ulnits 
Ole Ulnits, der har været chef 
for den bornholmske lufthavn 
siden 1982, gik på pension den 
31. juli. 

Han begyndte i Flyveradio
tjenesten i 1953, rejste en tid 
land og rige rundt og holdt 
prøver til VHF og flyveradiote
lefonistbevis . Han kom til 
Bornholm i 1978, men flytte
de allerede året efter over til 
lufthavnsadmistrationen som 
souschef. 

Det sker i 1997 

Udnævnelser 

Lufthavnschef 
PerLehmann 
Jørgensen 

Ny chef for Bornholms Luft
havn er Per Lehmann Jørgen
sen, der er 57 år og har sejlet 
som styrmand i ØK og været 
i Søværnet i 18 år, hovedsa
gelig som helikopterpilot. 

11980 kom han til Luftfarts
tilsynets GPS-afdeling, og i 
1985 blev han chef for Oden
se Lufthavn. 

A. Højland 

A. Højland er tiltrådt som ny 
flyvepladsleder på Haderslev 
Flyveplads. A. Højland har er
hvervscertifikat og kommer 
fra flyvevåbnet, hvor han er 
uddannet flymekaniker og of
ficer. Han har bl.a. gjort tjene
ste ved Flyvevåbnets Speci
alskole ved uddannelse af fly
mekanikere og senest som 
teknisk officer i Eskadrille 730 
på Flyvestation Skrydstrup. 

30/7-5/8 
17/8 
19-24/8 
7/9 

EM Fly-In & Convention, Oshkosh, USA 
Flyvningens Dag, Roskilde 

7/9 
5-7/9 

12-14/9 
14/9 
27-28/9 
30/9-3/10 
12/10 
16-20/11 

MAKS '97, Zhukovsky lufthavn, Moskva 
Saab 60 års jubilæumsopvisnig, Linkaping, 
Sverige 
Duxford '97 Air Show, Duxford, England 
Oldtimer Fliegertreffen Hahnweide, Kirchheim
Teck, Tyskland 
Aerosalon'97, Prag, Tjekkiet 
Battle af Britain Open Day, Biggin Hill, England 
Red Bull Airshow, Wiener Neustadt, Østrig 
Helitech, Redhill, England 
Autumn Air Show, Duxford, England 
Dubai 97 flyudstilling, Dubai 

Tilf1:>1iAloe:Ar mnrlt::inP.s nArnAI 

50år 

Akademiingeniør 
Jørgen 
Bachmann 

Jørgen Bachmann, der fylder 
50 år den 15. august, har altid 
interesseret sig for flyvning -
han blev medlem af KDA i 1962 
og deltog i kadetudvekslingen 
1965 {Canada). 

~ ... 
ns 
E 
C 
ns ,, 
C. 

a2 

11970 blev han medlem af 
Polyteknisk Flyvegruppe, hvor 
han nu er instruktør, slæbepi
lot og næstformand. Han har 
over 2.000 flyvetimer, halvt mo
tor, halvt svæve) og har i Au
stralien gennemført en 790 km 
trekant. 

Bachmann, der blev aka
demiingeniør i 1971, blev efter 
militærtjeneste ansat i Satair 
1973 som teknisk salgschef. 
11988 blev han udsendt til Sin
gapore for at starte Satair Asia 
og var direktør til 1992. 

Siden 1993 har han haft sit 
eget ingeniør- og handels
firma med luftfartsvirksomhe
der i Europa og Asien som 
kunder {salg og markedsfø
ring af amerikansk-produce
rede komponenter og udstyr). 

Åbent hus for flyverkamme
rater, venner og forretningsfor
bindelser i International House 
i Bella Center i København på 
dagen fra kl. 13 til 16. 

Lige til at gå til 

Industri & Sø 
Borupvang 4 
2750 Ballerup 
44 68 33 11 
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Model
siderne 

Af Wilhelm Wil/ersted 

Da Henry Ford ville realisere 
planerne om at gå ind for flyv
ningen, købte han sig ganske 
enkelt ind i en lille flyfabrik, der 
var ejet af William B. Stout, 
Stout Metal Airplane Compa
ny. 

Stout havde konstrueret et 
par højvingede metal-mono
planer -et firesædet, rent pas
sagerfly og et ditto transport
fly (til post), og dem var han i 
færd med at udvikle yderlige
re. 

Desværre kom samarbej
det mellem Henry Ford og 
Stout ikke til at fungere helt ef
ter planerne, så Ford lod et 
par af sine egne ingeniører -
Harold Hicks og Thomas Tow
le - arbejde videre med Stout
konstruktionerne. 

Resultatet blev den tre-mo
torede Ford 4-AT, som fløj før
ste gang i 1926. 

Flyet havde plads til 8 pas
sagerer og var udstyret med 
tre Wright Whirlwind motorer 
på hver 220 hk. I de kommen
de måneder udvikledes flyet, 
motorerne blev stærkere og 
stærkere, og flyet blev større 
og større i dimensionerne. 
Konstruktørerne havde an
bragt den ene motor i næsen 

Blikgåsen og Flivveren 
Bi/kongen Henry Ford, der set effektivt og kontant realiserede drøm
men om at gøre verden mobil - med tryk pet bil - havde ogset iværk
sætterblikket vendt mod himlen. Netr hans tobenede medskabninger 
motordrevet kunne bevæge sig pet fire hjul, set mettte de simpelt hen 
ogscl have vinger! 

Resultatet af de flyvske Ford-planer blev den legendariske Ford 
Tri-Motor, som var med til at bane vejen for den regelmæssige pas
sager- og ruteflyvning - og dermed massetransporten gennem luf
ten. 
Det var straks lidt mere vanskeligt at af fet skabt luftens Ford-T, som 
skulle formidle den individuelle himmelflugt for homo sabiens i en
som majestæt gennem luften. Den en-sædede »tolke-flyver« - med 
betegnelsen Ford Flivver blev - sagt uden omsvøb - desværre noget 
af en fiasko! 

Flyet blev kun bygget i nogle fet eksemplarer. Et enkelt eksemplar 
er ganske vist stadig flyvende - det blev præsenteret af sin 
enthusiastiske, amerikanske ejermand pet »Sun'n Fun« i Florida i etr. 
Et andet hænger pet Henry Ford museet i Michigan. Set der blev altset 
desværre ikke megen flyver ud af Flivveren. Til gengæld er den nu 
kommet i samlesæt i skala 1 :48 - og det er ogscl muligt at bygge Blik
getsen - som man noget repektløst (men I al kærlighed) kaldte Ford 
Tri-Motor - i plastic-model. Set her er lidt om de to flyvende Ford'er. 

af flyet og de andre to under 
vingerne. Man havde sikkert 
skelet til de højvingede, tre
motorede, hollandske Fokker
fly, der førte sig frem i de år 
både der, her og hisset, og tys
kerne fremstillede jo også tre
motorede Junkers passager
og transportfly. 

Så - for at bruge et moder-

ne ord - det »tre-motorede 
koncept« var ved at være vel
etableret i de luftige kredse. 

Henry Ford, som var en 
meget forsigtig mand, kræ
vede at sine fly-konstruktio
ner, at de ikke alene - natur
ligvis - skulle kunne flyve »på
lideligt og sikkert« med de 
tre motorer i sving. Hans 

Ford'er skulle også kunne kla
re at starte fuldlastet på to 
motorer - og desuden skulle 
piloterne roligt og sikkert 
klare enhver nødsituation 
med blot en motor i gang! 

Ford Tri-Motor var så velfly
vende, at man i slutningen af 
tyverne og ind i trediverne ved 
diverse flyveopvisninger i USA 
- de populære »barn-stor
mer« shows - både rullede og 
loppede med flyet - ganske 
vist UDEN passagerer! 

Den vittige offentlighed 
kaldte Ford-flyet for » Tin-goo
se« - altså blikgåsen, med 
henvisning til det »bølgeblik« 
-det foldede - og derved stær
ke aluminium, som Ford be
nyttede til konstruktionen -
a'la Junkers Ju 52. 

Ford Tri-motor versionen 5-
AT blev en af de mest populæ
re af typen. De næsten 200 ek
semplarer i de seneste versio
ner blev benyttet af næsten 
hundrede flyselskaber i USA, 

Ford Fliwer var den store bi/
konges forsøg på at skabe 
»luftens Ford T." 
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Ford Tri-Motor er udsendt fra Airfix i skala 1 :72 i model-serien med »Classic Air/iners«. Flyet er i American Airways bemaling som 
det så ud, da det blev benyttet på coast-to-coast ruterne i USA i trediverne. 

Canada, Australien, Kina, Me
xico og i Central- og Sydame
rika. 

En af de Tri-Motor, som 
gjorde tjeneste i Mexico, var 
et 5-AT fly, som blev benyttet 
til transport ved San Luis 
guldminen i Tayoltita. 

Flyet opererede fra minens 
startbane, som blot var på 
365 meter. 

Der var kun en pilot på 
jobbet, og kaptajn Jesus Del
gadillo var boss for sin Tri-mo
tor i 16 år!! 

I løbet af de år gennem
førte denne ene Tri-motor 
året rundt - på alle tider af 
døgnet - på 5.376 timer at 
transportere 65.000 passage
rer - og næsten 7.400 tons 
fragt - uden eet eneste uheld! 
Det siger naturligvis både no
get om piloten - og om Ford
flyet!! 

Modellen, der er i skala 1 :48, er udsendt i et plasticbyggesæt 
fra Williams Bros. i Californien. Sættet har faktisk kun 20 dele! 
- men det er et godt samlesæt. 

Da minen lukkede, blev 
den bogstaveligt talt veltjente 
Ford Tri-Motor solgt til USA, 
og indtil for ganske nylig 
kunne man faktisk opleve 
Grand Canyon fra netop dette 
fly, som blev brugt til populæ
re rundflyvninger. 

Nu skal flyet udstilles på et 

museum i Californien. Og det 
kan man jo godt unde det! 

Modelmæssigt er der ud
sendt et herligt sæt i skala 
1 :72 fra Airfix i »Classic Airlin
ers« serien. Der er godt 100 
enkeltdele, der alle passer fint 
sammen - og det bliver en flot 
model af et flot fly som vil 
kunne glæde både Henry 
Ford og Jesus Delgadillo! 

Der er stadig et enkelt luftdygtigt eksemplar i verden af Ford 
Fliwer. På Sun«n Fun flymessen i Florida demonstrerede Stan 
Wallis den herlige en-sæder, som han - nok til stor ærgrelse 
for konstruktøren Otto Kappen (hvis han ser med fra sin himmel) 
har udstyret med to ekstra stivere til vingen - formentlig for at 
sikre, at bæreplanerne ikke falder af under flyvningen! Nobody 
is perfect! 

Den gik ikke Henry! 

Tanken om at hvert menneske 
skulle have hver sit fly, så han 
- eller hun - kunne boltre sig 
frit mellem skyerne, har eksi
steret lige så længe, man har 
kunnet misunde vores fjerud
styrede medskabningers him
mel-volter. 

Men drømmen har jo væ
ret svær at realisere - mildt sagt 
- og det kan om ikke andre så 
salig lkaros tale med om. 

Men også den fantasifulde 
Henry Ford »had a dream«. 

Og notonly »anamerican« 
af slagsen. 

En af hans unge medarbej
dere - Otto Kappen - havde 
netop fået ingeniøreksamen 
fra Massachusett lnstitute of 
Technology. Han havde byg
get en lille, enmotoret, lav
vinget- og ensædet- maskine 
- som Henry Ford fik nys om -
og faldt for. 

Han gav den unge flykon-

struktør chancen for at reali
sere dette projekt yderligere. 
Kappen fik økonomiske mulig
heder for at bygge nogle ek
semplarer af mini-flyet, som 
han kaldte »Flivver«, datidens 
drilske slangord for en person 
med flyvegriller. 

Flivver prototypen var ud
rustet med en fransk tre
cylindret Anzani-motor på 35 
hk. Ford-teknikerne prøvede 
at installere en to-cylindret 
motor af Ford-konstruktion, 
og fra 1926 til 1928 blev flyet 
forsøgt udviklet, så det kunne 
leve op til forventningerne om 
» Luftens Ford-T «. 

Under en rekordflyvning 
ud for Floridas kyst i 1928 
styrtede flyet desværre ned 
og knustes. Ford-testpiloten 
Harry Brooks - en nær ven af 
Henry Ford - omkom, og Hen
ry Ford besluttede sig om
gående til at opgive projektet. 

Den Flivver, som man kun
ne se ved Sun'N Fun, er ejet 
af og fløjet af Stan Wallis, som 
har restaureret et af de oprin
delige Flivver-fly, som nu har 
fået amerikansk luftdygtig
heds-bevis og flyver rundt dre
vet af en af de originale An
zani-motorer. 

Vægten er 175 kilogram, og 
tophastigheden er 120 km/t. 

Samlesættet i skala 1 :48 er 
en herlig model til samlingen. 
Modellen er udsendt af Willi
ams Bros. fra San Marcos i 
Californien. Der er kun 20 dele 
i sættet, men pas på navnlig 
den lille-bitte, tre-cylindrede 
motor kan drille, hvis man som 
undertegnede har for mange 
tommelfingre. Der er iøvrigt fi
ne decaler med i sættet. • 
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Oscar 
Yankee 

Kommentarer 
OY-AOL, prototypen til KZ X 
Mk.2 og før da til Mk.1 (da 
registreret OY-ACL), er atter 
luftdygtig efter næsten 20 år på 
jorden - det forrige luftdygtig
hedsbevis udløb den 4. au
gust 1978. 

Udskiftningen af Premiairs 
flåde med fly fra det engelske 
moderselskab Airtours fort
sætter. OY-CNC er fra 1991, 
ex G-RRJE , OY-CNP fra 
1992, ex G-HBAP og OY-CNR 
også fra 1992, ex G-DACR. 

De to Air Alpha fly kommer 
direkte fra fabrikken. 

LS3-a er fra 1979, ex D-
5894, Discus OY-XUE fra 
1992, ex 0-7955. 

Rettelse 
Desværre ervi i julinumme
ret kommet til at opgive 
samme registreringsbeteg
nelse for to forskellige fly. 

OY-CNB er en Airbus 
A320, byggenr. 221, der 
flyver for Premiair. Selska
bets nyanskaffede DC-10-
30, byggenr. 46990, er ind
registreret OY-CNO. 

UPS! En kollision? 

Tilgang 

OY-

AOL 
CNC 
CNP 
CNR 
JAM 
JAZ 
PAX 
XUE 

Slettet 

OY-

AUT 
BSU 
CYE 
EPT 
HFS 
HGC 
HMD 
HSF 
SUH 
SVK 

Type 

SAi KZ X Mk. 2 
Airbus A320-212 
Airbus A320-21 2 
Airbus A320-212 
Piper PA-46-350P 
Piper PA-28-181 
RS LS3-a 
SH Discus b 

Type 

Piper PA-31 P 
Piper PA-34-200 
Piper PA-28-151 
Piper PA-28-181 
Robinson R22 
Agusta Bell 212 
Bell 212 
Hughes 269C 
MU-2B-60 
BAe Jetstream 31 

Fabr. nr. Reg.dato Ejer 

205 
222 
294 

Dansk Veteranflysamling, Stauning 
Premiair, Kastrup 
Premiair, Kastrup 

349 
4636100 
2843076 
3191 
452 

2.5. 
6.3. 

18.2. 
28.1. 

4.6. 
9.6. 

11.6. 
11.6. 

Premiair, Kastrup 
Air Alpha, Odense 
Air Alpha, Odense 
Anders Madsen, Kirke Eskilstrup + 
Ålborg Svæveflyveklub 

Dato 

22.4. 
23.6. 
21.4. 
23.6. 

9.6. 
16.6. 
11.6. 
11.6. 
19.6. 
12.6. 

Ejer 

Frans Pind, Jakobshavn 
ATB ApS, Sønderborg 
Bent Dall, Roskilde 
Air Alpha, Odense 
Heli-Rent, Rødovre 
Grønlandsfly 
Grønlandsfly 
Berne Bergqvist, Ringsted 
Magpie Aviation, Billund 
Sun-Air, Billund 

Årsag 

Hav. 22.4.97, Island 
Solgt til England 
Hav. 
Solgt til England 
Solgt til Finland 
Lejemål ophørt 
Lejemål ophørt 
Solgt til Holland 
Solgt til USA 
Solgt til Sverige 

Ejerskifte 

OY-

BTZ 
CSK 
DBZ 
DMJ 
DRS 
ECV 
EFI 
JEE 
JEK 

Type Reg.dato Nuværende ejer Tidligere ejer 

PA-31-350 
Cessna 182A 
Cessna 170A 
KZVII 
Cessna F 172K 
Piper Cub 
Auster V 
PA-28-161 
PA-46-31 OP 

12.6. 
18.4. 
25.6. 
23.6. 
12.6. 
10.6. 
12.6. 
23.6. 
19.6. 

B.Møller-Sørensen, Nærum GER-Intraders, Nærum 
Air Service, Vamdrup Randers Faldskærmsklub 
Verner Kirkegaard, Ringkøbing + Eigil Hangaard, Hillerød 
Kaj Fogh Kristensen, Vadum H. og K. Gabs, Tønder 
Christer Ødland, Narssarsuaq Harry Jensen, Ringkøbing 
Thomas Damm, Billund Lejbølle Vandforsyning 
Villi Seemann, Hedehusene Niels Hejlesen, Nakskov + 
Center Air, Roskilde K. Hjortlund, Brønderslev 
Delta Fly, Roskilde Erling Brodersen, Dragør 

Nej, bare lidt starthjælp. Det er Lada 'en, der hjælper Cessna 'en. 
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Svæveflyvning 

For-EM klubklasse 19/7-2/8 
19-27/7 
27/7-10/8 
28/7-2/8 
10-23/8 
2-12/8 
9-17/8 
17/8 

Rieti World Class Cornpetition 
For-EM, Leszno, Polen 
Talentkursus, Arnborg 
Junior EM 1997, Musbach Tyskland 
12. Coppa Internationale, Rieti, Italien 
Førsteinstruktørkursus Fl-2 (9712), Arnborg 
Landssvæveflyvedag 

19/8 Rejsehold, PFG 
HB nr. 3 (97/98) 28/8 

23-24/8 
1-21/9 
6-13/9 
19-21/9 
23/9 

Nationalholdstræning, Arnborg 

2/10 

World Air Games incl. træning, Tyrkiet 
Hjælpeinstruktørkursus Hl-2 (9702), Arnborg 
Nordisk svæveflyvernøde, Råyskålå, Finland 
Rejsehold, Nordjysk Svæveflyveklub 
Rejsehold, Silkeborg Flyveklub 
IGC-rnøde, Paris 4/10 

13/10 
18-19/10 
25-26/10 
30/10 
8-9/11 
17/11 
22-23/11 
27/11 

Rejsehold, Skive Svæveflyveklub 
Nationalholdstræning, Arnborg 
PR-seminar 
Rejsehold, Kolding Flyveklub 
HB nr. 4 (97/98) 
Værløse Svæveflyveklub 
Svæveflyvekonference 

29/1 
28/2 
7/3 
19/7 

Rejsehold, Vestjysk Svæveflyveklub 
HB nr. 5 (97/98) 
Repræsentantskabsmøde 
S-kontrollant- og flyvechefmøde 
EM-klubklasse 1998, Tjekkiet 

Flyvningens Dag '97 
den 17. august pA Københavns Lufthavn Roskilde 

Der var så stor interesse for 
Flyvningens Dag '95, at arran
gørerne besluttede at forsøge 
en gentagelse. Programmet vil 
også i år afspejle mangfol
digheden af lufthavets bruge
re: faldskærmsudspring , mili
tærfly, fi rmafly, privatfly, vete
ranfly, hjemmebyggede fly, 
ultralette fly, svævefly, model
fly - you name itl 

Formålet med arrange
mentet er at skabe interesse 
for fly og flyvning, dels som 
hobby og dels som karriere
mulighed. Samtidig vil vi også 
gerne reklamere lidt for luft
havnen i Roskilde og vise så
vel "udenbys" piloter som pub
likum, hvad en moderne luft
havn kan tilbyde sine gæster. 
Og der vil være stande, hvor 
såvel militære som civile flyve
skoler vll kappes om de kom
mende elever. 

Mange interessante fly vil 
blive præsenteret på dagen. Vi 
kan her nævne: 
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Boeing Stearman med 
Wing Walker, Mustang P51 D, 
Harvard, Percival Pembroke, 
DH115 Vampire, Hawker Hun
ter, 

Yak 50 og Yak 52, Chip
munk og andre veteranfly, DC-
3 fra hhv. Danmark og Norge, 
Flyvevåbnets opvisningsteam 
Baby Blue , T-17, S-61 
redn ingshel ikopter, H-500, 
AS-550, samt Lynx helikopter. 

Desuden præsenteres de 
fly, som b lev produceret i 
Danmark af Kramme & Zeut
hen, hele rækken, lige fra KZ I 
til KZ X. Særlig bemærkelses
værdig er den to-motores KZ 
N, bygget i træ og lærred, som 
i mange år blev brugt til 
ambulanceflyvning på øerne. 
Flyet havarerede for mange år 
siden, men er i dag totalt gen
opbygget og i fuld flyvedygtig 
stand. 

Til stævnet kommer der 
yderl igere en lang række 
spændende veteranfly, samt 

Organisa tionsnyt 

Motorflyvning 

2717 alt 9/8 Badedag i Vendsyssel. 
2/8 Air BP Rally, Herning 
17/8 Flyvningens dag, Roskilde 
23-24/8 Flyv-in, Fyns Flyveklub, Odense Lufthavn 
13-21/9 World Air Games (VM i rallyflyvning), Tyrkiet 

Ballonflyvning 

13-21/9 
15-25/11 

World Air Games, Tyrkiet 
VM, Saga, Japan 

Drageflyvning 

3-9/8 
15-17/8 
23/8-3/9 
6-7/9 
1/11 

2. afd. DM - drageflyvning - Fasterholt 
Evt. 2. afd. DM - paragliding 
For-EM / HG - Slovakiet 
Chefinstruktørseminar - Fasterhalt 
Repræsentanskabsrnøde - Sjælland 

Faldskærmsspring 

29/6-2/8 
7-17/8 

DFU Landscenter periode 
World Games, Formation Skydiving, Præcision Lahti, 
Finland 

nogle af de hjemmebyggede 
fly, som er bygget af danske 
"flytantaster", og hvis vejret 
tillader det, vil der blive vist en 
ballonopstigning 

I luften vil være opvisning 
med kunstflyvning, svævefly, 
ultrafet og radiostyrede modef
fly, og på jorden viser Luft
værnsgruppen en HAWK Fire 
Unit. Der kommer veteranbiler, 

som placeres side om side 
med veteranfly fra samme 
periode. 

Det bliver et stævne for hele 
familien, idet der også er tænkt 
på børnene i form af en 
karrusel , og der bliver mulig
hed for at købe forskellige for
mer for mad og drikke. Porte
ne åbner kl. 9.00. 



Hans Kongelige Højhed Prinsen 
Præsident: 
Grev Flemming af Rosenborg 
Formand: 
Aksel C. Nielsen 

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

Åbent man.-tor" 09.00-16.00, fre. 09.00-14.00 
Første lørdag i måneden 10.00-15.00 

E-mail : kda@post8.te1e.dk 

KDA-huset ........ ............................................ ....... 46141500 

Boe Nielsen .. ........ ................... ............................ 46141501 

FLYV• Knud Larsen ......... ...... .......................... ... 46141502 
Generalsekretær Henrik N. Knudtzon ............... .. 46141503 

Bogholderiet · Bente Larsen .. ...................... .... .. .. 46141506 
Annette Krøll .... .. ................ .... ............................ .. 46141507 

Telefax .. ............................................................... 46191316 

KDA's bestyrelse 
Aksel C. Nielsen (fmd.) 
Bent Holgersen (næstfmd.) 
Dan Vendelbo 
Palle J. Christensen 
Vagn Jensen 

Telefon 
98 29 36 36 
75 36 08 25 
46186909 
86 67 0448 
86441133 

Formand: 

AnsvarsomrAde 
Internationalt 
Teknik/miljø 

Public Relations 
Uddannelse 

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

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

Dansk Faldskærms Union 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 
2605 Brøndby 
Telefon 43 26 26 26, lok 2775 

Dansk Kunstflyver Union 
Jason Green 
Åhusene 5, 3500 Værløse 
Telefon 40 77 74 89 

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

Dansk Svæveflyver Union 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholtvej 10, 7 400 Herning 
Telefon 97 14 91 55 
Fax 97 14 91 08 
Resultatservice: Tlf.: 9714 93 25 
WEB-adr.: www.dsvu.dk 
E-mail : arnborg@dsvu.dk 

Dansk UL-Flyver Union 
Dagmar Skov 
Gl. Kirkevej 1, nset, 651 0 Gram 
Telefon 74 82 20 15 

Fritflyvnings-Unionen 
Jens B. Kristensen 
Skalborgvej 4, Rørth, 8300 Odder 

Llnestyrlngs-Unlonen 
Henrik Bentzen 
Hedegaardsvej 29, 1 tv, 2300 Kbh. S 
Telefon 31 55 40 71 

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

~U-
Dagmar Theilgaard 
tlf. arb. 

Næstformand: Mogens Thaagaard 

74 84 82 80 
75 518755 
97145373 
86441133 
53 67 73 05 
53 615250 
98421599 

Dansk Svæveflyve Union 
Dansk Motortlyver Union 
Adresse: 

Kasserer: Vagn Jensen 
Sekretær: Ove Dyvad Jørgensen 

TottlundgårdveJ 12. 
Mikkelborg, 6630 Rødding 
Fax 75 51 83 42 

Bestyrelsesmedl. : Richard Matzen 
Louis Rovs Hansen 
Bjarne Hammer 

Nyt fra motorflyveklubberne 

Roskilde Flyveklub (RFK) har 
i august og september fø Igen
de aktiviteter: 7. august afhol
des Flyvningens Dag '97 på 
Københavns Lufthavn, Roskil
de, med stortflyveshow og ud
stillinger (se mere detaljeret 
beskrivelse andet steds i bla
det). 22. august står RFK for 
modtagelsen i Roskilde Luft
havn af ca 20 fly med ca 65 
personer fraBushe Pilots, Eng
land, som 22.-25. august er på 
Danmarks-rundtur. 22. -24. au
gust er der tur til Ronneby og 
Karlskrona i Sverige. Karlskro
na har mange gamle bygnin
geværker i bymidten, og der 
vil være mulighed for at besø
ge og evt. spise middag på en 

~ 
Foreningen Danske Flyvere 

af de gamle fæstninger. Des
uden planlægges en sejltur i 
Skærgården. 12. -14. septem
ber er der tur til Koblenz, der 
ligger utroligt flot, hvor Rhinen 
og Mosels løber sammen. Vi 
skal bl.a. besøge Loreley og i 
det hele taget nyde den smuk
ke Rhindal. 27 ./28. september 
gentager vi succesturen til 
Peenemunde i Nordtyskland, 
hvor Werner von Braun i peri
oden 1937-1943 var teknisk 
leder ved fremstillingen af tys
ke raketter. Det skal under
streges at medlemmer af an
dre flyveklubber er meget vel
komne til at deltage i Roskilde 
Flyveklubs ture. 

Protektor: Hans Kongelige Højhed Pnnsen 

Formand: Genera/løjtnant Chr. HVldt 

Generalsekrutær: Luftkaptajn Ertk Thrane 

Sekretariat: Gl. Kongevej 3, 161 O København V 

18. august 1997 
Denne dag fylder Foreningen 80 år. Hvert år bliver der denne 
dato lagt en smuk buket ved Flyvermonumentet som står på græs
arealet ved Stadsgraven ( overfor Kvinderegensen ). For at markere 
dagen vil bestyrelsen i år nedlægge en krans ved monumentet, 
men iøvrigt ikke højtideligholde dagen på nogen måde. Kranse
nedlæggelsen vil finde sted klokken 12.00, og alle der har lyst til 
at overvære denne lille mindestund er naturligvis velkomne. 

Helbredskrav 
Spørgsmålet om lempeligere helbredskrav har påny været drøftet 
med Statens Luftfartsvæsen. SLV har bragt spørgsmålet med til et 
nordisk møde i den hensigt at hø re de andre landes planer for dette 
område. Sagen er nu taget op i et udvalg i nordisk regi, og vi må 
fortsat håbe på en positiv udvikling på området. 

Dansk Drageflyver Union 
Dansk Drageflyver Unions ligaturnering 1997 har pr. 18. juni 
denne stilling (kun de tre første): 

Paragliding 
1. Carsten Søndergård 
2. Mads Syndergaard 
3. Sten Lawætz 

Drageflyvning 
1. Lars Bo Johansen 
2. Lars Lauridsen 
3. Nils Ole Dalby 

DM i Paragliding 

OP87/MDK 
PG-Nord 
Wingover 

MDK 
Albatros 
XC85 

128,6 
92,3 
71,0 

552,2 
416,7 
229,7 

Trods det dårlige vejr i slutningen af juni lykkedes det at 
gennemføre et gyldigt mesterskab (minimum tre gyldige 
heat) på træningscentret i Fasterholt. 
Resultaterne blev (de fem første nævnt): 

1 Mads Syndergaard .............................. .. 1915 p. 
2 Henrik Jensen ....................... ... ............. 177 4 p. 
3 Søren Wiehe .. .. .. .. ......... ............ ............. 1492 p. 
4 Morten Reindel .............................. ........ 1335 p. 
5 Louise Crandal ....................... ............... 1309 p. 
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Det danske landshold I varmluftballonflyvning 

World Air Games 
i Tyrkiet 

Danmark deltager med varmluftballonen FYN, 
OY-COZ, der er en Cameron ballon, model Viva 
77, med et hylster, der nummer 2 200 kubikmeter 
luft. 

De enkelte deltagere præsen
terer sig med egne ord såle
des: 
Foran kurven fra venstre mod 
højre: 

Besætningsmedlemmer: 

Katrine Koefoed-Toft 
Skoleelev, 12 år. 
Jeg er den yngste på holdet. 
Min første flyvetur var i 1993 
og siden dengang har jeg godt 
kunne lide både at være med 
min far, Kurt Koefoed-Toft, og 
Bjarne Jensen ballonskipper 
for "FYN" ude at flyve. 
Jeg hjælper til over det hele. 

Katrine Pil Jensen 
Skoleelev, 19 år. 
Jeg holder i toplinen når bal
lonen sættes op. Desuden er 
jeg holdets massør. Jeg har 
været med til at flyve ballon 
siden 91. Det er min far, der er 
ballonpiloten, Bjarne Jensen. 

Line Lønborg 
Studerende, 21 år. 
Med i ballonflyvning siden 91 . 
Har deltaget som observatør 
ved DM de sidste 4 gange. På 
"FYN"s tur til Tyrkiet er jeg jord
observatør og peptalker. 

~ DEN DANSKE BANK 

Stående fra venstre mod høj
re: 

Besætningsmed lem: 
Kjeld Rasmussen, Agronom, 
59 år. Ingen konkurrenceerfa
ring, medhjælp ved jordperso
nel siden efterår 1996. 

Holdleder: 
Kurt Koefoed-Toft 
Ingeniør, 44 år. 
Siden min første ballontur i 
1992 har jeg været grebet af 
sporten og blev ballonpilot i 
1995. Til daglig flyver jeg bal
lonen OY..COM, men i forbin
delse med konkurrencer er jeg 
på "FYN'S" hold. 

Ballonpilot: 
Bjarne Chr. Jensen 
Ingeniør, 50 år. 
Har været med i ballonflyvning 
siden 91. Aeronaut (ballonpi
lot) siden 93. Har deltaget i 
enkelte internationale stæv
ner, men aldrig i EM eller VM, 
så jeg er altså en novice. 
Resultater ved DM: Nr. 5 i 94. 
Nr.2 i 95, nr.3 i 96og nr. 6 i 97. 

AIR BP Auto a/s, Aabybro 

Organisat1onsnyt 

Navigatør: 
Ole Lønborg 
Arkitekt, 49 år. 
Aktiv i ballonsport siden 91. 
Virker som navigator ved kon
kurrencer. 

Besætningsmedlemmer: 
Inge LønborgPædagog, 48 år. 
Siden 91 aktiv i ballonflyvning 
som retriever. 

Inger Rasmussen Ansat ved 
Aarup Kommune, 55 år. Ingen 
konkurrenceerfaring, med
hjælp ved jordpersonel siden 
efterår 1996. 

Lise Jensen 
Pædagog, 4B år. 
Har været med i ballonflyvning 
siden 91. Har været med FYN 
ved alle dens DM deltagelser 
og internationale stævner -
oftest som jordnavigatør og 
chauffør hos retrieverne. 

Lene Koefoed-Toft 
(ikke på fotoet) 
Pædagog, 43 år. 
Har haft interesse for ballon
flyvning siden 1993. Går til 
hånde ved start og landing. En 
af mine væsentlige opgaver er 
at sørge for frisk, stærk kaffe 
og the til holdet. 

Express Rejser~ 



LUFTWAFFE vs. RAF
Flying Clothing of the 
Air War 1939-45 
Mick J. Prodger 
An up-close and serious 
e.mmination of the various pattems 
of flight jackets, suits, headgear and 
gloves wom by the courageous pilots 
and airr:rews of these two great 
adversaries during World War li by 
one of the most knowledgeable 
authors on the subject. 160 sider i 
stort fonnat, over 500 illustr. farver 
og s/hv. indb kr. 559,-

NYBODER BOGHANDEL 
St. Kongensgade 114 
1264 København K 
11f. 33 32 33 20 
Telefax 33 32 33 62 

6.-part I PA 28-161: OY-BTU 
Et velholdt fly årgang 1978 stationeret i 
egen hangar på EKRS. TT ca. 2090 med 
samme motor sidste LD forår 96. 
Udstyr: AOF, VHF, VOR, GPS, autopilot. 

Priside: 25.000,- kr. 

Henvendelse: 
Hans Slolsbo, IH. 53 48 33 69 eller 
Lett Pedersen, IH. 53 64 32 77 

1340 Airport Road 
Durango, Colorado 81301 USA 

970/247-5535 or fax 970/247-5537 
E.mail: RJMC@RMI.NET 

FAAAPPROVED 
FLIGHT SCHOOL 

PROFESSIONAL PILOT 
PROGRAM 

$14.217 
Commercial, Instrument, 

Single Engine Rating 
F.A.A. Part 141 

Approved Since 1979 
Mountain Flying Routinely 

Taught CoPilot Training 
Available on Freight Runs 
Small Classes, Individual 

Instruction 

Optional Coruses Available 
Multi-Engine Rating 

Fligth Instrucion Courses 
Aerobatic Training 

J-VISAANDM-1 VISA 

In Denmark, Contact Mr. Anton Lei 
45-7458 3333 or fax 45-7458 2020 

Bell 206 B3 
Totaltid 5.100, årg. 81. Udstyr: Partide 
seperator, snowbattels, heating floats. 
Alt i elektronisk udstyr + nat VFR, 4 
axis gyrokamera. Alt udstyr medfølger. 
USD 525.000. 
Henv. H. Tholstrup 31 20 50 20 

li 
li zl 
i!! I RD EQUIPMENT 

I 
Skovvej 40 . 4622 Havdrup 

Telefax 46 18 68 46 

I 46186909 

Part sælges 
I Cessna 172 
Stationeret på EKRK, GPS, 
IFR. Tacha kr. 500,-. 
Henv. Nlels Kjær 
Tlf. 4059 3059 

Sælges 
Flyrnotar Lycoming 0-320 
D28 160 hk. gangtid 1950, 
ca. 50 timer siden rep. 
med ny knast + løfter, 
oliepumpe, stempelringe. 
Kr. 35.000,-
Tlf. 9793 1823/4056 4823 

Piper Cherokee PA-28/140 sælges 
1968 model VFR-udstyret. Heloplakeret 
august 1995. Fabriksoverhalet 150-mo
tor ilagt 1993. Forbrugte timer ca. 700. 
Cruise-propel, 115 knob. Nypolstrede 
sæder med nyt betræk. King radio, VOR 
og Bendix AOF for nat-VFR. Udb. 50.000, 
rest over 25 mdr. af 4.000 plus 0, 75% ri. 
pr. md. Henv. Club Air 38 7 4 11 81 

Hangar 
med egen græsbane 

470x20 m, i sydlige del af 
Roskilde kontrolzone. 
Udlejes mod et antal 

flyvetimer. 
Tlf. 5366 9557 

Sælges KA 6-CR 
OY-XMB, årg. 1964. 

Virkelig flot stand. 
Hans Wilkens: 7483 5233 

Brugsret 111 Plper Seneca Turbo 
PA 34/200 T kan opnås 
af brugere med min. certifikat A-lwin-1 
for privat forretnings-flyvning Ira 
Roskilde Lufthavn. 
Flyet er meget velholdt og har dlgttal 
Instrumentering, komplet atisnlngs
system, termostatstyret varmeanlæg, 
760 kanalers radio. lntercom m.v. 
Henv. Club Air, tlf. 38 74 11 81 

~t1< BIi? Tw1n? 
Instruktør? 

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. 

'fl~&tiJ@~U 
Air- a Tralnlnø Cenllr Wnt 

Karup Lufthavn. Tlf. 971012 66 

TRAFIKFLYVER 
UDDANNELSE 

FLY OG HELIKOPTER 
IUSA 

HeliCQSllerAdyenrures Ine CHAD 
fra San Francisco, California: 
* Verdens største helikopterskole 
* FAR Part 141 skole 
*J-1 ogM-1 Visa 
• Privat pilot - ATP helikopter 
• Høj kvalitet i uddannelsen 
* ingen nødvendig forskudsbetaling 
• Fordelagtige priser 
* Udpræget skandinavisk miljø 
• http://www.heli.com 

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

* FAR Part 141 skole 
*J-1 ogM-1 Visa 
• Privat pilot - ATP fly 
• "Airline" orienteret uddannelse 
* Egne lejligheder for eleverne 
• Gode muligheder for instruktørjob 

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

Avtar International Ine 
fra Miami, Florida: 
* Nr. I i verden på First Officer ~ 
* bl.a. Beech 65-90 - Beech I 900C 

Shorts 360- Lear Jet 25/35 
Cessna Citation - Boeing 727 

• Eleverne placeres i amerikanske 
passager- og fragtselskaber 

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

tidligere 

Skandinavisk representant for HAi 
Comair og Avtar: 

Tom Seglene!, Skytebaneveien 7 A 
4300 Sandnes, Norge 
11f. & Fax: +47 5162 08 96 
E-mail: seglend@online.no 

Rally 100 
Værkstedshangar og kontorfaciliteter 

til salg eller leje 
Enkeltkontorer kan lejes separat. Beliggenhed: 

Årg. 1973, ingen korrosion, 
LDB til okt. 98, TT 3390. 
Motor 2300. Narco MK 12 
com/Nav, ADF, Transponder, 
intercom. Pris kr. 75.000,-. 
Henv. 5819 2410 

Solhøjgårdsvej 2 i Roskilde Lufthavn. 
Kontakt: Tlf. 6482 1880 kl. 8-12 

Business Fli 
er autoriseret 
og reservedel 
Vi tilbyder vo 
både når det 

Business 

·rcraft 
eeoll Spareparts 
es A/S 
Aircraft Service Center 
for Skandinavien og Ukraine. 
til alle ejere/operatører af Beech-fly, 
ligeholdelse og reservedele. 

-------------""'---11_ ..... _ 
.JAA authorization no. SLV 014 

Sindal Airport - D~ 8~f~1 -Tel. +45 98 93 62 22 - Fax +45 98 93 64 93 



LUFTFARTSSKOLEN 
starter B/1 & D teorikurser i august 

Dag- og aftenhold. Mulighed for S.U. 

Billund og Roskilde 

- tilmeld dig NU! 

Ring for nærmere information direkte til 
Cathrine Grøn på telt.: 32 82 80 62 

-~ 
~ 

LUFTFARTSSKOLEN 
TI.F: 32 82 BO BO 

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. skul
derstrop. Vægt 12.2 kg. 
Mål foldet 70x28x55 cm. 

Tlf. 3139 0883 / 4020 0883 

PA-28-236 DAKOTA 
Sjettepart sælges. Fuld IFR & 
GPS, årg. 1980. Særdeles 
velholdt - velflyvende, laster 
meget, flyver hurtigt, har en 
god økonomi. Står i hangar på 
EKRK. Kontaktperson BOE. 
Tlf. (dag) 4614 1500 

SAS FLIGHT ACADEMY 
og 

LUFTFARTSSKOLEN 
uddanner 

TRAFIKFLYVERE 
Ring eller skriv efter uddannelsesprogram med nærmere oplysninger 

om optagelsesbetingelser, uddannelsesforløb, priser etc. 

~/ hos: JAJ 
_....:;--

TRAFIKFLYVERSKOLEN/ 
DANISH AVIATION COLLEGE 

FLIGHT ACADEIIY 

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

PROFESSIONEL PILOT? 

Kontakt piloternes fagforening, hvis du ønsker: 

- optagelse i A-kasse 

- at være med i det gode selskab. 

Er du under uddannelse, husk da indmeldelse i A-kasse 
indenfor 14 dage efter du er færdig. 

Flyvebranchens Personale Union + 
Upsalagade 20, 4 th., 2100 Kbh. 0, tlf. 313846 65 

B+l-teori 
Vi starter undervisning den 19. august 1997 

på Roskilde Lufthavn, Lufthavnsvej 34. 
Eksamen den 9. juni 1998. 

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

mandag og Olllldllg kl. 19.øo;.22.00. 
Eksamen vll bllve afholdt 10. mats 1998. 

Generelt certifikat som luftfartsradio
telefonist starter den 15. september 1997. 

Eksamen november 1997. 

Informationsmøde 
lørdag den 9. august kl. 14.00. 

Ring for tilmelding/yderligere oplysninger. 

Skolen for civil '® i 
Pilot Uddannelse Kone CAT 

-Teorlafd"fingen 

Roskilde Lufthavn - 4000 Roskilde. Tlf.: 46 19 16 30 Fax: 46 19 11 15 
ww.roski lde-erhverv.com/cpu 

Flyforsikring 

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

Velkommen hos 
Danmarks stærke 
forsikringspartner. 

@dan 
Luftfartsafdelingen 

Gammel Kongevej 60 
1 790 København V. 

Tlf. : 31 21 21 21 
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Lær at flyve 
HER ER 
FLYVESKOLERNE 
De anvendte bogstaver betyder uddannelse til: 
A:privatflyver-certifikat. B:trafikflyvercertifikat af 111 klasse. D=trafikflyver
certifikat af I klasse. l=instrumentbevis. IFR=instrumentflyvning. 
VFR:sigtflyvning. PFT :periodisk flyvetræning. TWIN=tomotors. 
INT=internationalt. 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-
UNG:typeomskoling 

HOVEDSTADSOMRÅDET 
AIR GATE APS 
Lufthavnsvej 44, Roslillde Lufthavn 
4000 Roskilde, Tlf. 46 19 14 22 
Bornholms Lufthavn, Rønne 

Tåsinge Ay,oepads 
AJie certifikaler, bannerslæb. 
$fJedale: US konverteringer, teori 9 og 10. 
Teori: A/NVHF / IVHF / FLT. Individuel A-teori. 

ALLERØD FL YVESKOLE 
Allerød Flyveplads, 3450 Allerød 
Tlf. 48 17 7915, Fax 4814 01 48 
Internet: www.dpp.dk/ekal 

A, I, Omskoling, PFT-A, I. Teori A, lnt./Nat. VHF, FLT, Morse. 

CENTER AIR ApS 
Hangarvej M, Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tlf. 46 19 08 07, fax 4619 08 37 
Odense Lufthavn 

A,B,l,Tv,m, lnsnldilr. Kunstflyvning, halehjtJI, omskoling, PFT
A,B,I, Twin. Nat.nnt.-VHF, FLT, morse. Teori: A, Bil og D. 
(konsesslonshav Bil og D: Center Air Ground School) 

COPENHAGEN AIRTAXI A/S 
Københavns Lufthavn Roskilde 
Lufthavnsvej 20, 4000 Roskilde 
Tlf.46191114,fax46191115 

A, B, I, Twin AB-INITIO, Instruktør, nat-VFR, Omskotlng, 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. 

HELIKOPTER-SERVICE A/S 
Lufthavnsvej 32, 4000 Roskilde, tlf. 46 19 15 11 

A, B, AB-lnltlo, instruktør, Nat-VFR, omskoling 
jethelikopter. PFT • A,B 

HELIFLIGHT EAST 
Lufthavnsvej 50 RwJlde Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf. 4619 00 11 

A og B skoling på helikopter, nat-VFR saml PFT på helikopter, 
omskoling til jethe6l<qxer incl. jet fundamentalt, simuleret I-træning 
som integreret del af I-program på helikopter. 

IKAROS FLY ApS 
Hangarvej A 12, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf. 461910 10, fax 46 19 05 15 
Teori: A, B.1I + D gennem Skolen lorCMl Pilotudd. (CPU) 
Skole/PFT: A, B, I, D, twin, turboprop, lnslruktør, nal-VFR, 
omskoling, siroolalor, banne!Slæb. Speciale: U5-konYe!leringier. 
Kommunikation: Nat./lnt. VHF og IIIOISe. FLT gemem Skolen for 
Civil Pilotudd. 

JETAIR FLIGHT ACADEMY 
LufthavnsveJ 50, 4000 Roskilde 
Tlf. 461915 55, fax 461916 50 
Praklik: A, B, I, D, Twin, Instruktør, Turboprop samt PFT 
Teori: A, M, Bil, D 
Kommunlkalion: Nat. VHF, lnt. VHF, FLT, Morse 

RINGSTED FL YVESKOLE 
Ringsted Flyveplads 
Haslewej 58, 4100 Ringsted 
Tlf. 40 461510 
A·skoling, omskoling, kunstflyvning, A·PFT, halehjul- og 
spinkursus 

SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
Roskilde ~lthavn, 4000 Roskilde 
Tlf. 46 19 16 30, fax 46 19 13 15 
Teori: A/1, Bil, D. {koncessionshav Bil og D:CAT) 
Desuden kurser I High l.eYel Meleorology, Jet Engine 
Fundamerrta.ls, Konverteriogskllrser I forb.m. udenlandske 
certifikater, Flyvelelefonislbevis kurser, BL 9 og 10 teori. Human 
latlors and limitatlons, PFT-kurser samt ale former for 
fagkurser. Underiisnlng primært ldasselmelvisning. Enkelt 
hold og spocialwrser oprettes etter behov. 

LUFTFAR'TSSKOLEN (SLIJ) 
Lufthavnsvej 60, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde 
Tlf. 32 82 80 80, fax 32 82 80 95 
Ellehammels Alle, 2. sal 
7190 Billund, tlf. 75 33 23 88 
Teori: B/1, D, FLT, flyveklarerer, flyvetnstruktør- og 
konverterings-kurser. Andre luftfartsuddannelser tillydes etter 
aftale ATS-, AFIS- og radarkurser m.v. 
Tenniner og betingelser som angivet I skolens undervisnings
program. 

FYN 
BELAIR 
Odense Lufthavn 34, 5270 Odense N, tlf. 64 89 16 12 
Mobil 40 25 78 12 
Sl<olettyvning til A, Bog I saml omskoling og PFT. 
Teori til A samtNATnNT-VHF og FLT. 

CENTER AIR 
Odense Lufthavn, LufthavnsveJ 136, 5270 Odeoso N, 
Tlf. 65 95 44 44 

A-skoiing, A, PFT, 1-motOIS ornskol"ICIQ 

JYLLAND 
ATBApS 
Kærvej 98, 6400 Søndertxllg 
Tlf. 74 42 08 78, fax 74 4215 78 

A, B, I, Twin, omskoling, PFT, Turboprop, 
US konverteringer. Mtiv J()bClæll1ng for nyuddannede 8-piloter. 

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

A, B, I, Twin, AB lnitlo, Instruktør 
PFT, omskolinger, Teori A, Nat/lnl-VHF 
US konver1eringer 
Omstcor11111 til bannerslæb'tlyslæb 
Basic Aerobatic, Speciale: Uddannelse til sølly 

KARLOGAIR 
Sønderborg Lufthavn 
6400 Sønderborg 
Tlf. 74 42 22 85, fax 74 42 90 85 

Billund, tlf. 75 35 41 85 
Esbjerg Lufthavn, tlf. 75 16 05 85 
Tønder FlyveØads, tlf. 74 72 26 55 

A, B, I, Twin, Instruktør, Teori A, PFT og 
typeuddannelser, lnt./Nat., VHF, FLT, Morse, Konvertering« 

A/S HEUFLIGHT DENMARK 
Luftha'IIISvej 35, BilunrJ Lufthavn 
7190 Billund, tlf. 75 33 89 11 
A og B skoling på helikopter, Nat-VFR samt PFT på helilcopler, 
omskoling til jethelikopler ind. jet fundamentall, simulere! 
I-træning som integreret del af I-program på helikopter 

NORTH FLYlNGA/S 
Aalborg afd.: Aalborg Lufthavn, 
9400 Nr. Sundby, Tlf. 9817 3811 
Århus afd.: Århus Lufthavn, 
8560 Kolind. Tlf. 86 36 34 44 

A, B, I, Twin, PFT, nat-PFT, teori A, Instruktør 
Tutbo Prop Skoling 

SYGOSAIR 
Vamdrup Flyveplads, 6580 V~. 
TIi. 75 58 34 02 

Skoling til A saml PFT til A, omskoling alle enmotorede. 
Teori: A, NatJlnt. VHF 

TRAINING CENTER WEST 
Karup Lufthavn, 7470 Karup, Tlf. 97 10 12 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/Nal • VHF, FLT bevis+ teknisk og praktisk 
undervisning på flere turbo og jet typer. 
(konssessionshaB/logD:FTS) 
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Den nye Pro-Weather Station er en praktisk og 
prisbillig vejrindikator, som alle der er afhængige 
af vejrforholdene vll kunne drage stor nytte af. 
En PC-tilslutning giver mulighed for at opsamle alle 
målinger, vise dem grafisk og evt. udskrive dem. 

Ur: 
• Tid og dato display 
• 12/24 ttmer dlsplay (volgbaf) 

Termometer: 
• Indetemperatur 0-C "SO°C 
• Udetemperatur •40"C .. +60"C 
• Temperaturalarm 

,~ ~AH] ~YR~iuftfugttgled Inde og ude 10% ... 97% 
l::I l4 • Fugl1ghedsalarm 

Dugpunkt: 
• Dugpunkt: Inde o•c ... 49°C og ude o•c ... 59°C 
• Dugpl.Jnktalarm 

Barometer: 
• Absolut lufttryk. lufttryk relateret 111 havoverfladen 
• Vejrudsigt Indikeres med symboler 
• Lufttrykdisplay: stigende, stabilt eller faldende 
• Lufttrykalarm 

Vlncldlsplay: 1~0 1 
~ 
[2] 

• Vindhastighed: Måleomr6de 2 ... 56 m/s 
• Vindretning 
• Alarmdisplay 

Chlll-faktor: 
• Måleområde: -84°C ... +60"C 
• Hukommelse for min. chll-faktor 
• Chll·faktor alarm 

Nedbør: 
• Nedbørsmængde 
• Daglig nedbørsmængde 
• Akkumuleret nedbørsmængde 

Vejrstation WM 918 komplet sæt med relativ luft
fugtighed og tamp. Inde/ude, barometer, regn
måler og vindmåler lncl. alle kabler. 
Pris excl. moms kr. 6.060,-
IncI. moms kr. 7.575.-

PC-program tll WM 918 lncl. kabel. 
Valgfrit programsprog: Engelsk. tysk. fransk, 
italiensk eller spansk. 

Pris excl. moms 
lncl. moms kr. 1.325,-

kr. 1.060,-

JOHN 
.ANDERIRGt 

Gl. Holbækvej 9 • DK-4200 Slagelse 
Fax58500341•Tlf. 5850 1213 

Befugtning • Affugtning • Klima • Fugtmåling 

GARMIN'S SUCCES FORTSÆTTER MED 

GPSMAP 195 
som allerede er blevet et hit i Danmark 
hvorfor vi nu også fortsætter med vor 

INTRODUKT/ONSPR/S! 

HUSK 
VI leverer stadig 

Garmln's fulde GPS 
program GPS-89, GPS-90 
GPS 95 XL og snart den 

seneste nyhed GPS Hl-PIiot, 
som frigives I september 

Ring for nærmere Info 
og prlsl ----

Som sædvanlig • købes også GARMIN'S produkter hos 
fagfolk, der sørger for alle tilladelser og naturllgsvis yder teknisk 

support • også efter du har handlet! 

Check altid pris med Avia før du handler ! 

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

Tlf. 32 45 08 00 • Fax 32 45 73 75 

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

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

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. TACHO 
PR. TACHO 
PR. AIRB. 

Vi er specialister i konvertering af udenlandske certifikater. 
Kom eller ring og få tilrettelagt din uddannelse til en fornuftig pris. 

A-CERTIFIKAT 
Vi kan tilbyde en virkelig fordelagtig pris på A-certifikat: 
Cessna 172-1040,- incl. 25% moms pr. bloktime 

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

1.650,-

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: 46 19 0515. E-mail lkaros@lnet.uni-c.DK 

FLYV • SEP. 9 
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Rubrikker 

Kort sagt 4 

I øvrigt 5 

Modelsiderne 30 

Oscar Yankee 32 

Navne 32 

Organisations nyt 33 
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September 1997 

Artikler 

7 Nye fly til Sun-Air 

8 Overvågningsfly på Flyvestation Værløse 

1 O De Havmand DH 82A Tiger Moth 

14 Maersk Air 1996 

16 VM i svæveflyvning 1997 

20 Paris - for 42. gang 

22 Air Force One 

24 Flyv prøver Cessna 172R 

27 Coronet Beacon 

28 Aalborg Lufthavn overdraget til lokalt selskab 

Forsiden: 
Tre Tiger Moth over et frodigt 
sydengelsk landskab. 
Mere om Tiger Moth på side 10. 
Foto: Tony Stigle. 

Herover: 
Tornado F3 fra Royal Air Force i færd med 
at udkaste chaff og tiaras. Se også side 4 
(Tornado opdateres). 
Foto: Geoff Lee, for British Aerospace. 
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Kort 
sagt 

Tornado 
opdateres 
Billedet side 3 viser en Royal 
Air Force Tornado F3 fra No. 
111 (F) Squadron, stationeret 
på Leuchars i Skotland. Flyet, 
der er fotograferet ude over 
Nordsøen i færd med at udkas
te chaff og flares, medfører en 
bevæbning på fire Matra BAe 
Sky Flash mellemdistance luft
til-luft missiler og fire Sidewin
der kortrækkende luft-til-luft 
missiler. 

I henhold til en kontrakt på 
GBP 125 mio. med British 
Aerospace gennemgår Royal 
Air Force Tornado F3'er nu et 
Capability Sustainment Pra
gramme. Det forøger flyenes 
kampkraft i væsentlig grad og 
sætter dem i stand til at medfø
re ASRMM (Advanced Short 
Range Air-to-Air Missile) og 
AMRMM (Advanced Medium 
Range Air-to-Air Missile). 
ASRAAM fremstilles af Matra 
BAe Dynamics. 

Der er bygget i alt 194 af 
luftforsvarsudgaven Tornado 
F3 til Royal Air Force og det 
saudiske flyvevåben. Tornado 
F3 er også i tjeneste i fire eska
drilller af det italienske flyve
våben, der har lejet flyene af 
Royal Air Force. 

Hangar A 
nedrevet 
Den ældste bygning i Køben
havns Lufthavn Kastrup er ble
vet revet ned. Det er Hangar 
A, der blev taget i brug i 1925, 
samme år som lufthavnen 
åbnede. Det er dog mange år 
siden, der har været fly i han
garen, idet den omkring 1950 
blev ombygget til brandstation. 

De to første Boeing 737-700 til Maersk Air, fotograferet på Boeings fabrik i Renton ved Seattle midt 
i juli. De leveres til oktober. 

Maersk Air er europæisk launch customer for 737-700. Det er en rolle, selskabet har prøvet før -
det var Maersk også for 737-300 og 737-500. 

Maersk Air 
til Geneve 
Den 26. oktober begynder 
Maersk Air og Swissair fælles 
beflyvning af ruten Køben
havn-Geneve. Den vil blive be
fløjet daglig med Boeing 737-
500SP fra Maersk Air med 
afgang fra København kl. 1540 
og fra Geneve 1840, lørdag 
dog 0915 og 121 O (søndag fly
ves ikke). Flyvetiden er to ti
mer. 

Geneve er hjemsted for en 
række internationale organi 
sationer, fx Røde Kors, og fra 
lufthavnen er der gode forbin
delser til en række sydeuro
pæiske destinationer. 

Flere Saab 
2000 til SAS 
SAS Commuter har bestilt to 
nye Saab 2000 og kommer 
derved op på seks. De nye fly, 
der leveres i begyndelsen af 
1998, får som selskabets øv
rige Saab 2000 base i Stock
holm-Arlanda. 

Selvom Saab 2000 har 
afløst jetfly (Fokker F. 28 og 
McDonnell Douglas MD-80) 
på såvel inden- som udenrigs
ruter, har passagererne taget 
godt imod propelflyet. Fx er 
passagertallet på ruten Stock
holm-Kalmar steget med 30 %, 
og på ruten Stockholm-Ångel
holm er man nu oppe på en be
lægning på 82%. Endvidere 
har Saab 2000 den største dis
patch reliabilityi hele SAS flå
den - mere end 99%, 

Chefskifte 
i Maersk Air 
Maersk Air's administrerende 
direktør Bjarne Hansen udnæv
nes pr. 1. september til direktør 
i Rederiet A.P. Møller, hvor han 
overtager den overordnede 
ledelse af Maersk Contractors 
(offshore aktiviteter) . 

Bjarne Hansen fortsætter 
dog som administrerende 
direktør i Maersk Air året ud, 
hvorefter han overtager pos
ten som bestyrelsesformand. 

Flemming Knudsen, der nu 
er leder af det engelske dat
terselskab Maersk Air Limited, 
bliver ny administrerende di
rektør for Maersk Air med den 
hidtidige vicedirektør Ole Dietz 
som meddirektør. 

Gert N. Kristensen, finans
chef i Maersk Air, overtager pr. 
15. september posten som 
leder af Maersk Air Limited. 

SPARTACUS FLY
finansiering 

RING 
97 72 5711 
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Karlog Air ikke konkurs 
Overskriften .Karlog Air konkurs" i Flyv nr. 7 var uheldigt 
udformet og kunne misforstås. Det er nemlig Karlog Air A/ 
S, altså aktieselskabet, der blev taget under konkursbehand
ling, ikke det fortsættende selskab, der blot hedder Karlog 
Air. I øvrigt skete det for mere end et år siden, i 1996, så det 
tør svagt antydes, at det var en lidt halvgammel nyhed. 
Vi beklager meget de gener, notitsen måtte have forvoldt. 

Ny asfalt 
Lolland-Falster Airport mellem 
Maribo og Rødby genåbnede 
den 10. juni efter at have fået 
pålagt nyt slidlag af asfalt på 
startbanen, der er 1.200 me
ter lang og 30 meter bred samt 
på rullebaner, forplads m.v. 
Slidlaget, der i gennemsnit er 
3,5 cm tykt, dækker et areal på 
godt syv tønder land. Som no
get nyt er der også blevet på
malet gule striber, der viser 
hvilken vej flyene skal køre til 
og fra banen. 

Arbejdet har kostet i alt 2,0 
mio. kr. 

Pilot som 76-årig 

Den længste 
737 
Den første Boeing 737-800 var 
i luften første gang den 31. juli. 
Det er Model 737 nr. 2.906 og 
jettrafikfly nr. 6.508, de er 
bygget på Boeings fabrik i 
Renten ved Seattle. 

Model 737-800 er den hidtil 
længste version af Boeing 737 
(39,47 m) og har lads til op til 
189 passagerer på samme 
klasse. Prisen ligger mellem 
48 mio. og 54. mio. USD. 

Typegodkendelse ventes at 
foreligge i februar, En måned 
senere begynder de første le
verancer til det tyske charter
selskab Hapag-Lloyd. 

Gustav Holmberg i Odense menes at være den dansker, der har 
fået flyvercertifikat i den højeste alder, skriver Fyns Stiftstidende 
- han er 76 år og fik UL-certifikat efter 23 flyvetimer. 

Holmberg, der er uddannet som maskiningeniør og har haft 
egen virksomhed i 35 år, er nu i gang med at indrette værksted, 
så han kan bygge sit eget fly. 

Amatørbygget helikopter 

Rekorder 
i Billund 
Billund lufthavn satte flere nye 
rekorder i juli måned. 

Den dagspassagerrekord, 
der blev sat i slutningen af juni 
måned med 9,785 passage
rer, blev slået tre gange! Den 
nye rekord er 11.026 passage
rer, sat lørdag den 19. juli. 

Der var i juli i alt 239.884 pas
sagerer, dvs 18,3% flere end i 
juli 1996, fordelt som følger 

Indenrigs rute 
Udenrigsrute 
Charter 

+8,3% 
+ 33,5% 
+ 16,4% 

Også på godsområdet er 
den positive udvikling fortsat, 
siger lufthavnschef Jørgen 
Krab Jørgensen, på trods af 
bortfald af knap 12% af gods
mængden (natpostruten Bil
lund-København blev indstillet 
30. juni i forbindelse med åb
ningen af jernbaneforbindel
sen over/under Storebælt. 

Distance
rekord 
I omtalen af Boeing 777's 
distancerekord i august-num
meret (side 5) skrev vi, at den 
tidligere rekord var sat af en 
Airbus A320-211 . 

Der skulle (naturligvis) ha
ve stået A340-211. 

Den første hjemmebyggede helikopter i Danmark efter BL 2-2 ordningen, en Rotorway Exec 
90 OY-HJS, var i luften første gang den 6. maj. Pilot var byggeren, Jørgen Skov Nielsen, der 
begyndte på den i marts 1992. 

Første amatørbyggede helikopter i Danmark: Jørgen Skov Nielsens Rotor Exec 90. 
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I øvrigt 

Koster Vig flyveplads luk
ker, idet Møn kommune har 
opsagt lejemålet pr. 31 . de
cember. Den har især væ
ret anvendt til rundflyvning. 

KBB OY..BXV fra Vejle 
Svæveflyveklub havarere
de den 20. juli på Hammer 
flyveplads. Piloten slap 
med lettere knubs. 

Dansk Flyve/ederfore
ning har fået ny formand, 
flyveleder Søren Bech. Han 
afløser Preben Gorm Jen
sen, der har været medlem 
af bestyrelsen i 17 år, de 
sidste seks som formand. 

Per Udsen Co. har solgt 
sin aktiepost i Danish Aero
tech til den svenske indu
stri koncern Celsius, der 
bl.a. ejer Bofors, Kockums 
og flyvedligeholdelses
virksomheden FFV. 

Lufthansahar bestilt syv 
Piper PA-34-220T Seneca 
V til sin flyveskole i Arizona. 
Den første skal leveres til 
januar. 

Sterling European Airli
nes har ifølge rejsefagbla
det Stand By besluttet at 
udskifte sine fem Boeing 
727 med fire fabriksnye, 
indlejede Boeing 737-800. 

FLS Aerospacehar om
bygget en Boeing 727 til 
fragtfly for TNT Express 
Worldwide, London-Stans
ted lufthavn. 

Novair er et nystiftet 
_svensk charterselskab, ejet 
af rejsearrangøren Apollo. 
Det begynder sin virksom
hed til novmber med en 
Lockheed L-1 011 TriStar og 
en Airbus A320 (indlejet). 

Larsen Rejser har for 
18 måneder leaset en 
Lockheed TriStar (350 
pass.) fra svenske Nordic 
European til at flyve fra Ka
strup og Billund til Thai
land, Indien (Goa), Miami 
og Mexico. 
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Boeing og MDD 
Efter kraftigt politisk røre har 
EU's konkurrencekommission 
den 31. juli akcepteret, at Boe
ing og McDonnell Douglas fu
sioneres. Forretningstransak
tionen var i forvejen blevet 
godkendt af de to selskabers 
aktionærer (den 25. juli) og af 
det amerikanske konkurren
cetilsyn FederalTrade Gom mi
ssion (den 1. juli). Foretagen
dets navn erThe Boeing Com
pany og virksomheden be
gyndte den 4. august. 

Fra EU's side var man 
meget betænkelig ved fusio
nen, som man frygter yderli
gere vil befæste Boeings stil
ling som den dominerende 
producent af trafikfly - reelt er 
der jo nu kun to. Boeing og Air
bus lndustrie. 

Derimod gav FederalTrade 
Commission sin tilladelse u
den forbehold efter at have 
foretaget, hvad der betegnes 
som den mest gennemgriben
de analyse nogensinde af et 
forslag til virksomhedssam
menlægning - den varede 
seks måneder. Så imødekom
mende var man ikke, da Rock
well i 1967 købte Aero Com
mander. Rockwell, der frem
stillede jetforretnigsflyet Sa
breliner, blev nemlig beordret 
til at opgive Jet Commander, 
der fulgte med i købet - rettig
hederne til den blev overtaget 
af Israel. 

Missil• 
afprøvning 
Hughes Missile Systems Com
pany har afsluttet udviklingen af 
et transportabelt afprøvnings
system til AMRMM, Advanced 
Medium Range Air-to-Air Mis
sile, ag har leveret det første Ad
vanced Missile Test System 
(AMTS) til Danish Aerotech, 
Karup. 

Hughes har givet Danish 
Aerotech kommerciel eneret 
på brug af udstyret til produkt
støtte til alle europæiske AM
RAAM brugere på det missil 
test center, de to firmaer er ved 
at etablere i Karup. 
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EU ønskede og fik visse 
indrømmelser. Bl.a. måtte Boe
ing gå med til sælge licensret 
til andre fabrikanter af trafkfly 
på patenter, som den 
amerikanske koncern har fået 
i henhold til kontrakter med 
den amerikanske stat. Boeing 
skal desuden afgive årlig rap
port til EU om sådanne paten
ter, der ikke er udløbet samt 
om ikke-hemmelige statsfi
nancierede forskningsopga
ver. 

Endvidere må Boeing ikke 
opstille utilbørlige hindringer 
for sine underleverandører i at 
gøre forretninger med andre 
flyfabrikker. 

Boeings hensigt om ud
strække sin omfattende kun
destøtte til operatører af Mc
Donnell Douglas fly må ikke 
misbruges i konkurrencen om 
at sælge nye fly. 

Fremstillingen af McDon
nell Douglas fly skal i 1 0 år væ
re en separat juridisk enhed 
inden for det nye Boeing. 

Boeing forpligter sig endvi
dere til frem den 1. august ikke 
at indgå "eksklusive" leve
ringsaftaler med ejere af tra
fikfly, såfremt en anden frem
stiller ikke har tilbudt en sådan 
aftale, og de allerede indgåede 
eksklusivaftaler med Ame
rican Airlines, Delta Airlines og 
Continental Airlines ophæves. 

Flere afgange 
Antallet af rejsende mellem 
Europa og Kina er steget med 
næsten 30% det seneste år, 
og for at SAS kan være med til 
at håndtere stigningen, fik 
SAS' rute til Hang Kong i be
gyndelsen af april en femte 
ugentlig afgang, fra Køben
havn fredag kl. 1535 med an
komst lørdag kl. 0840. Retur
flyvning fra Hang Kong lørdag 
kl 1030 med ankomst til Kø
benhavn samme dag kl 1620. 

Fra den 19. september får 
også ruten til Beijing, som i dag 
har fire ugentlige afgange, 
yderligere en afgang fra Kø
benhavn, fredag kl. 1530 med 
ankomst til Beijing lørdag kl. 
0645. Returflyvning lørdag kl 
0905 med ankomst til Køben
havn samme dag kl 1300. 

SAS'rutetil Delhi, som blev 
genåbnet for knap to år siden, 
har haft en positiv udvikling 
med en passagerstigning på 
14% det sidste halve år, ho
vedsagelig på det indiske mar
ked. Den vil fra den 8. novem
ber få yderligere en ugentlig 
afgang og kommer derved op 
på fire. 

Den nye afgang bliver lør
dag kl 201 0 med ankomst till 
Delhi søndag kl. 0810. Retur
flyning fra Delhi søndag kl. 
0940 med ankomst til Køben
havn kl. 1330. 

Baneforlængelse i EKRK 

Airbus 
til Finnair 
Finnair har valgt Airbus A320 
familien som erstatning for si
ne 12 McDonnell Douglas 
121-sædede DC-9. 

Flyene skal leveres mellem 
1998 og 2001 . De to første bli
ver A32I til 188 passagerer. 
Hvilken version de øvrige bli
ver, afhænger af trafikudviklin
gen. Det kan blive A319 (126 
sæder), A320 (153 sæder) el
ler A321 . 

Boeing konkurrerede om 
ordren med den nye genera
tion 737, men Finnair er stadig 
et af de få gamle selskaber, 
der aldrig har købt Boeing fly. 

South African 
Airways 
Efter 12 års fravær genoptog 
South African Airlines den 3, 
juli beflyvningen af Køben
havn. Der er to ugentlige af
gange, mandag og torsdag , 
med Boeing 747, og flyvetiden 
til Johannesburg er 1 0 timer og 
20 minutter. Flyet fortsætter til 
Capetown. 

Da apartheidstyret blev 
ophævet for fire år siden, rejste 
kun 9.500 årligt mellem Skan
dinavien og Sydafrika. Sidste 
årvartallet45.000, og det ven
tes at stige til 75.000 i løbet af 
et par år. 

Efter en sagsbehandling, der har strakt sig over henved to år, har miljømyndighederne omsider 
givet tilladelse til at bane 11-29 i Københavns Lufthavn Roskilde forlænges med 300 meter til 
1 .800 meter. 

Entreprenør på arbejdet er Superfos, der gik i gang midt i juli og forventes at afslutte det omkring 
1. november, 

Baneforlængelsen gør det muligt for lufthavnen at betjene større fly som fx Airbus A319, og 
lufthavnsledelsen håber derved at kunne tiltrække charter- og fragttrafik. 



ATP fra British Regional Airlines, British Airways største franchise partner (14 ATP). Sun-Air's fly får en 
anden halebemaling, skabt af den danske maler Per Arnoldi. Foto: Mike Atlesky for British Aerospace. 

Nye fly til Sun-Air 
Køber to ATP og en Jetstream 41 

Af Hans Kofoed 

Sun-Air's nye rute Billund-Man
chester, der åbnede den 20. 
januar, er allerede blevet en 
pæn sukces. Det sker jævnlig, 
at der er udsolgt, og man må 
ofte sige nej tak til grupper. 

Og der er basis for flere pas
sagerer, når man først får lært 
englænderne, at man godt kan 
komme til Jylland uden at skulle 
over København. 

Indsætte flere fly er imidler
tid ikke muligt, for Manchester 
er en meget stærkt trafikeret 
lufthavn, hvor det må anses for 
umuligt at få tildelt flere "slots". 

Eneste mulighed for at øge 
kapaciteten er derfor at an
skaffe større fly, og det er hvad 
Sun-Air har gjort. Man har ind
gået aftale med British Aero
space om køb af to ATP til le
vering i henholdsvis oktober i 
år og februar næste år. 

Flyene males i British Air
ways farver, for siden den 6. 
august i fjor er Sun-Air en af 
British Airways's franchise 
operatører, i øvrigt den første 
ikke-britiske. Det skete oprin
delig under navnet British Air
ways Express, men nu hedder 
det bare British Airways. 

Udover de to ATP har Sun
Air desuden købt en Jetstream 
41, som hidtil har været indlejet 
fra British Aerospace. 

64 passagerer 

Forkortelsen ATP er velkendt 
i Danmark, men i denne forbin-
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delse betyder den noget gan
ske andet, Advanced Turbo 
Prop. Flyet er baseret på Haw
ker Siddeley 7 48, men har an
dre motorer, længere krop og 
mange andre ændringer. ATP 
kan indrettes til 72 passagerer, 
men Sun-Air har valgt at nøjes 
med 64 for at give passage
rerne på Business Class bedre 
benplads. Kapaciteten bliver 
altså mere end fordoblet i for
hold til Jetstream 41, der nu an
vendes på ruten - den tager 29 
passagerer. 

I modsætning til de fleste 
andre regionale trafikfly kan 
ATP bruge samme type air
bridge som de større trafikfly, 
så man kan gå tørskoet ind og 
ud af flyet. 

Der er to passagerdøre, 
forsynet med indbyggede trap
per (airstairs) og to bagage
døre, og der kan installeres 
APU (hjælpemotor), så turna
round tiden kan komme ned på 
under 20 minutter. 

Kabinen virker meget rum
melig. Der er to sæder på hver 
side af midtergangen og store 
lukkede "hattehylder" - ifølge 
fabrikken er de mere end 30% 
større end dem på et ikke-spe
cificeret konkurrerende fly af 
omtrent samme størrelse. 

Seksbladede propeller 

ATP, der har to Pratt & Whitney 
PW126 turbinemotorer, hver 
med en maximal ydelse på 

2.653 hk, er ret så brændstof
økonomisk - et typisk brænd
stofforbrug opgives at være 200 
US Gallons (757 liter) pr. time. 

De seksbladede propeller 
er fremstillet af Hamilton Stan
dard og har blade af komposit 
med aluminium-bjælker. Om
drejningstallet er lavt, 1.200 pr. 
minut under start og 960 un
der stigning og rejse, så tip
hastigheden bliver lav, hvilket 
mindsker støjen, både i og 
udenfor flyet - .,Støj-fodaftryk
ket" siges at være en femtedel 
af det for en (uspecificeret) 
tomotors jet. 

Glascockpit 

ATP har fuldstændig digitalise
ret cockpit (.glascockpit") med 
fire EFIS (Electronic Flight In
strument System) skærme til 
præsentation af Flight Di rector, 
autopilot, air data, navigation og 
vejrinformation. 

Da kontrakten om de to ATP til 
Sun-Air blev underskrevet. Til 
venstre direktør Niels Sundberg, 
til højre Alan Sitton, leder af Brit
ish Aerospace's salg i Europa. 

Brltlsh Aerospace ATP 

To 2.653 hk Pratt & Whltney 
PW126 

Spændvidde ................ 30,63 m 
Længde ....................... 26.01 m 
Højde ............................. 7,59 m 
Vingeareal .................... 78,3 m2 

Tornvægt .................. 14.243 kg 
Fuldvægt .................. 23.677 kg 
Max. betalende last.... 7 .166 kg 
Max. rejsehastighed ... 502 km/t 
(i 13.000 fod) 
Økon. rejsehastighed . 437 km/t 
Startdistance ............... 1.344 m 
Landingsdistance ........ 1.164 m 
Flyvestrækning .......... 1.146 km 
(max. betalende last, reserver) 

Oplysningerne kan flyttes 
fra en skærm til en anden, og 
der er desuden reserveinstru
menter, hvis det usandsynlige 
skulle indtræffe, at alle fire 
EFIS-skærme satte ud. 

64 bygget 

ATP fløj første gang den 6. 
august 1986 og blev typegod
kendt i marts 1988. Der er byg
get 64, men produktionen blev 
indstillet for et par år siden, da 
konsortietAiR (Aero Internatio
nal Regional) blev dannet til 
markedsføring af regionalfly fra 
Aerospatiale, Alenia og British 
Aerospace, idet ATP og ATR72 
konkurrerede indbyrdes. 

De to fly til Sun-Air er nogle 
af de sidste der blev bygget ( nr. 
61 og 63). De har fløjet i Korea 
hos Seoul Air, men inden de 
leveres til Sun-Air, får de et 
stort eftersyn hos Avrotec, 
British Aerospace's serviceaf
deling for regionalfly, i Wood
ford ved Manchester. 

Udover ruten Billund-Man
chester vil den ene ATP også 
blive indsat på ruterne Billund
Oslo og Århus-Oslo. Den an
den skal bruges til ad hoc og 
charteropgaver, fx i forbindelse 
med konferencer og messer.• 
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Third International Airbor
ne Remote Sensing Con
ference and Exhibition blev 
afholdt den 7. - 10.Juli i Kø
benhavn. En af hovedkræf
terne i konferencen var dir. 
Benny M. Sørensen, GER
lntradan A/S i Søllerød. 

Ud over konferencen 
var der på Flyvestation 
Værløse udstillet 15 fly fra 
12 deltagende lande. 

Det tekniske program for 
konferencen indeholdt en 
lang række indlæg om da
taindsamling vha. optiske 
systemer, infrarødescan
nersystemer, radar- og mi
krobølgesystemer og man
ge andre højteknologiske 
systemer. 

Flere hundrede deltage
re fra det meste af verden 
udvekslede erfaringer og 
diskuterede i de fire dage 
mulighederne for anven
delsen af de indsamlede 
data. Blandt anvendel-ses
områderne er selvfølgelig 
kampen mod forureningen, 
men også inden for land
brug, skovbrug, vand
forsyning, humanitære 
hjælpeoperationer og på 
det geologiske område er 
der brug for oplysninger ind
samlet fra fly. Selv om det 
helt i gennem var et civilt 
arrangement var flere at 
flyene fra militære enheder. 

De Havilland Canada DHC-7 fra British Antarctic Survey er langt væk fra det normale 
operationsområde - Sydpolen. 

Overvågningsfly på 
Flyvestation Værløse 
Tekst og foto: Knud Larsen 

Udstillingens mindste fly: Diamond Aircraft EcoDimona TG 115 med to vingepods, der indeholder 
sensore- og analyseudstyr til atmosfæriske og meteorologiske målinger. 

DHC-7'erens dataopsamlings- og analyseudstyr. Et kig ind i lastrummet på en Short SC-7 Skyvan fra Helsingfors Tekniske Uni 

8 FLYV • SEP. 97 



Cessna 404 Titan fra England 
var bl.a. udstyret med denne 
pod under næsen. 

Fra Norge kom en 
Piper PA-31 med 
en laserscanner 

og magnetometer 
monteret agter. 

~- ~ ... ~,per 
Air Alpha er Piper's distributør/Service Center 

i henholdsvis Danmark, Island, Grønland og på Færøerne. 

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

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

1997 Mallbu Mirage 

Piper Seneca IV 

Vi glæder os til at høre fra digt 

4 A IR ALPHA A/S 
Odense Lufthavn . 5270 Odense N 
Tlf. 65 95 54 54 . Fax 65 95 54 76 

--- - ' .. 

~ 
Jl ' ~ ,.· ~· ~· 

PlperArrow Piper Warrior III 

Piper Semlnole 

Piper Saratoga li HP 

Piper Garanti: 

Så er den her! 
1997 modellen 

Ring og aftal tid for en demo-tur i 
en fabriksny Piper Archer III 

Den er kommet til Danmark 
- direkte fra Piper fabrikken i USA 

De-luxe King IFR avionics 

King KLN 89B GPS 
med international data base 

S-T ec 55 Autopilot 
med højdehold og coupled approach 

Eksklusivt læder interiør 

Den flyves så let, at det er svært at se, 
hvor forretningsrejsen ender og 

fornøjelsesrejsen begynder. 

Alle nye P1pe1 fiy blive, leve, et med en udvidet to ars "Spinner to Tai I'" garanti, som gives af I e ,I c •Jsv,s PIPEP 
Texr,·011 Lycor.1111g, Teiedyne Co11t111ental, Han.zell Propelle, og Bend1x/K1ng 

Dtt /okole Piper Service Center v,I kunne /ose ethvert problem, som matte opsta. Sa enkelt og so fuldstændigt er de t. 



De Havilland DH 82A 
Tiger Moth 

Tekst: Jason Green 
Foto: Tony Stigle 

Dansk Kunstflyver 
Unions nye for
mand, engelsk
fødte Jason Green, 
er også medlem af 
The Tiger Club i 
England. Han 
beskriver her en 
tur i det fly, som så 
mange piloter 
lærte at flyve på: 
de Havilland D.H. 
82A Tiger Moth. 

Et fly ovenover mig laver kunst
flyvning. Himlen er blå og skyfri 
med en lav rnversion i ca. 
1.000 fod og solen glimter i den 
gule og røde vingebemaling. 

Flyet laver et loop. Lang
somt kommer næsen op, over 

og ned igen. Op kommer næ
sen igen, lodret op indtil flyet 
stopper, vender rundt om sig 
selv og fanger solen igen i et 
stall turn. Det ruller og drejer 
og dykker til sidst langs banen. 
Den krystalklare luft bærer 
Gipsy Major'ens søde musik 
over flyvepladsen. Det laver 
nogle lave overflyvninger i ca. 
20 fods højde langs banen 
med store, dovne wingovers i 
begge ender - bare for sjov. 

Det er den slags dag. Det 
er den slags fly. Det er den 
slags flyveplads. Vi er den 
slags mennesker, og det er 
den slags klub, The Tiger Club, 
Headcorn Aerodrome, Kent, 
England! 

Fødselsdagsgaven 

Det er Anden Juledag, min fød
selsdag, klokken er lidt i elleve. 
Jeg parkerer bilen, stiger ud og 
går hen til klublokalet. Der står 
en Tiger Moth lige udenfor og 
venter på nogen. Bygget i 1933 

som det tredje produktionsfly 
ud af mere end 9.000 
eksemplarer. G-ACDC er ver
dens ældste arbejdende Tiger 
Moth. 

Jeg hilser på Tony Ric
hards, manageren, kigger på 
bookinglisten for at se om 
CDC er fri og spørger, om der 
er nogen der har lyst til at give 
mig et check-out. Jeg får at 
vide, at Gavin Ashdon mulig
vis har tid. Han er lige landet i 
Stampe G-AWEF, der kommer 
rullende. Gavin slukker for 
motoren og jeg springer hen 
til ham. 

- Hej, jeg hedder Jason 
Green. Kan jeg overtale dig til 
at flyve med mig i Tiger'en? 

- Ja, det kan vi godt, svarer 
han. Jeg skal lige have varmen 
igen og finde nogle bedre 
handsker. 

Flyet 

Udefra ligner Tiger Moth'en en 
kassedrage, men halen viser 

flyets afstamning - de Havil
land! Den har ikke noget næ
sehjul. Den har heller ikke no• 
get halehjul. Bare en haleslæ
ber. Den har ingen bremser, 
kun haleslæberen. 

- Hvorfor er sideroret så 
stort? 

• Det finder du snart ud af, 
min dreng. 

Jeg har fløjetTiger Moth før, 
sidste gang for tre et halvt år 
siden. Jeg er klar over, hvad 
hun kræver af piloten. Jeg ved, 
at hvis jeg behandler hende 
ordentligt, akkurat og bestemt, 
vil hun give mig den fulde 
fornøjelse, og jeg respekterer 
den gamle dame. 

Alle fejl og unøjagtigheder 
vil hun vise, og hun skriger 
som en gammeldags skolelæ
rer. Og jeg vil krumme tæer og 
ønske jeg var et andet sted 
henne. Jeg respekterer hende 
for det. 

Klargøring 

Jeg laver en walk-around. 
Magnetkontakterne sidder 
udenfor til venstre for den lille 
frontrude. Jeg checker rorene, 
fuldt udslag og frit bevægelige. 
Der er fire vinger med to kræn
ge ror. Det på den nedadgå
ende vinge går ca. 15 cm op, 
mens det andet går ca. 3-4 cm 
ned og så tilbage til nulstil · 
lingen. Altså fire vinger og et 
krængeror. Man taber opdrift 
på den ene side og producerer 
modstand på den anden! 

Ned langs bagkroppen 
checker jeg siderors- og høj
derorsliner, haleplan, den lille 
halefinne med sit store sideror 
og tilbage op langs den anden 
side. Jeg checker stoffet på 
vingerne, krængeror og ror
hængsler. 
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Tiger Moth med åben dør. 

Fra den forreste side af vin
gen checker jeg, at "landing wi
res" er stramme, og "flying wi
res" ikke er så stramme. Tiger 
Moth'en har en fleksibel struk
tur. Landing wires støtter un
dervingerne , når flyet er på jor
den, mens flying wires holder 
overvingerne nede, når man 
er i luften. 

Jeg åbner den venstre mo
torskærm, checker magneten 
og den generelle tilstand og 
lukker igen. Propellen er ren og 
ubeskadiget. Under den højre 
motorskærm checker jeg 
magneten, udstødningen, kar
buratoren og den lille snapse
pumpe ovenpå denne. 

Understellet er i god stand. 
Man stiger op med højre fod 

på hjulet, venstre fod på vin
gen, skifter fod og så venstre 
fod på det lille trin halvvejs 
oppe ad kroppen bagved mo
torskærmen og kan nu ligge 
på knæ helt oppe over brand
skottet. Herfra kan man bedre 
kigge på oversiden af de 
øverste vinger og checke ben
zintanken, dækslet og udluft
ningen. 

Ned igen og rundt om højre 
vinge og checker også pitot
staticrøret. 

Flyet er klart. 

Cockpittet 
Jeg går hurtigt tilbage til bilen 
og henter min grønne flyver-
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dragt, den sorte læderjakke, 
læderhandskerne og stoffly
verhjelmen. Jeg venter på Ga
vin. Hjulklodserne anbringes 
og jeg stiger ombord. 

Det gamle Sutton harness 
er ikke det mest behagelige at 
have på. Hvis man spænder 
de to stropper over lårene, er 
det svært at bevæge benene, 
og det er noget man gør me
get i en Tiger Moth. 

Man søger så et kompro
mis, hvor selerne kan samles 
under navlen. Man finder de 
fire huller i selerne, der bedst 
passer sammen over en mes
sing pind på størrelse med en 
lillefinger og stikker en trekan
tet sikkerhedspind igennem 
hullet i denne. 

På venstre cockpitvæg ved 
knæet sidder benzinhanen og 
bagved denne findes trimkon-

trollen. Ligesom slatslåsen er 
den formet som en arm, man 
løfter op fra en skinne med 
nogle hak i. Trimmet virker ved 
fjedre i rorlinen. 

Gashåndtaget er lige for 
hånden i en kvadrant, hvor der 
engang også var blandings
håndtag. 

Til venstre på instrument
panelet sidder hastighedsmå
leren. I midten langt det stør-

Tiger Moth OY-DGH ved et Anthon Berg Rally i Stauning Lufthavn den 3. august 1990. 



ste instrument, en turn- and 
slipindikator, og derunder hæn
ger det gamle P-type kompas. 
Til højre er der en lille olietryks
måler, højdemåler og helt til 
højre omdrejningstælleren. 

På højre cockpitvæg findes 
slat-låsen. 

Pinden sidder mellem be
nene og er derfor også lige for 
hånden. Man sidder med 
spredte ben, men vender sig 
hurtigt til stillingen. 

Foran pinden sidder radio
en monteret vertikalt op mod 
bagsiden af forsædets ryglæn. 
Radioen er den eneste ting, 
der minder mig om, at jeg le
ver i 90'erne, - eller gør jeg det, 
nu da jeg sidder her klar til at 
flyve i en 63-årig dobbeltdæk
ker med åben cockpit, mens 
temperaturen ved jordover
fladen liggerunderfrysepunk
tet? 

Motorstarten 

Motoren startes ved "Arm
strong metoden", Gavins arm 
i dette tilfælde. 

Han beordrer Fuel on og åb
ner for motorskærmen. Jeg 
skubber hanen frem og genta
ger. Snart løber brændstoffet 
ud. 

Gavin lukker igen, beordrer 
Throttle Closed, Switches off, 
Sucking in. Jeg checker kon
takterne og gashåndtaget, 
gentager og Gavin trækker 
propellen igennem fire blade. 
Brændstoffet bliver suget ind i 
cylinderne. 

Han læner sig frem og tæn
der for de forreste magnetkon
takter. Throttle set, Contact, 
siger Gavin. Jeg giver en tom
melfinger gas, tænderfor mag
neterne, giver klartegn, holder 

G-ACDC i vintersol. 

pinden helt tilbage, sætter 
hånden tilbage på gashånd
taget og gentager Contact. 

Den hoster. Ikke så ringe 
endda ved første sving. Gipsy 
Major'en plejer at kunne lide 
meget at drikke på sådan en 
kold dag som denne. 

Tredje gang starter den og 
kører med 800 omdrejninger. 
Så sætter jeg 1.000 omdrej
ninger med det samme, mens 
Gavin stiger op og sætter sig i 
det forreste cockpit. Klokken er 
ti minutter over og jeg tænder 
for radioen. 

- Hej Gavin. Er du med?, 
spørger jeg. 

- Loud and clear, svarer han. 
Fire minutter senere giver 

jeg gas og sætter 1.600 om
drejninger. Magneterne og 
olietryk checkes og gassen 
trækkes tilbage til tomgang. 
Der kommer en ud af klubhu
set og står ved vingen. 

- Headcorn Radio, Golf Al
pha Charlie Delta Charlie, taxi 
for overhead and circuits, siger 
jeg ind i mikrofonen i min gum
mimaske. 

- CDC, Headcorn, 29, 1020, 
lyder det tilbage. Det er, som 
altid, Chris Freeman, ejeren af 
flyvepladsen. 

Jeg giver tegnet "hjulklod
serne væk", ser dem væk fra 
vingen og giver lidt gas. Straks 
kører vi hastigt over de løse 
sten, mens jeg får checket fuldt 
venstre og højre sideror. 

Taxiproblemer 

Flyvepladsen er meget ujævn 
og jeg prøver at finde den 
mindst ubehagelige rute til ba
nen. Man kan ikke se lige frem 
og må derfor svinge fra side 
til side. 

Da vi er ude af parkerings
området, er det lige ud til den 
anden ende af banen. Vinden 
er 330 grader, 12-15 knob, 
altså vinden ind skråt bagfra, 
og jeg holder derfor hastighe
den nede. En pensioneret 
skildpadde kunne gå hurtige
re! 

Pludselig sidder jeg med 
gassen helt i tomgang og fuldt 
højre sideror, men flyet fort
sætter i en venstre drejning. 
Min hånd rækker ud efter 
magnetkontakten for at stoppe 
propellen, før vi rammer hegnet 
tre meter fra den venstre vin
getip. Det viser sig at være den 
rigtige hastighed, for vi når at 
stoppe, før vi drejer mere end 
30 grader. Det hele skete i slow
motion, mens man sidder hjæl
peløs. 

I luften 

Et hurtigt tag i gashåndtaget 
og vi kører igen. Med et sidste 
kig rundt er vi klar. 

Fuel on and sufficient trim 
forward of neutral, throttle fric
tion fighten, ful/ and free con
trols, oil pressure, unlock slats. 

Ingen trafik på finalen. Jeg 
kalder op: ,,Golf Delta Charlie, 
lining up". Her checker jeg igen 
fuldt sideror. Det kan kun gø
res, når man kører, da side
roret er forbundet med hale
slæberen. 

Roligt, men bestemt giver 
jeg gas og trykker pinden helt 
frem for at bringe halen op, 
indtil jeg kan se banekanterne 
foran os. Det kræver venstre 
ben, så snart halen er fri af 
jorden på grund af propeleffek
ten og i dette tilfælde sidevind 
fra højre. 

Ti sekunder senere er vi i 

luften; jeg kigger ned og ser 55 
knob på hastighedsmåleren. 
Jeg følger landingsrunden og 
bliver mindet om, hvor svært 
det er at holde nålen i midten. 
Jeg slapper lidt af og læner 
mig lidt tilbage i sædet. Nå, 
der er noget, jeg har glemt. 
Hvis man læner sig tilbage, får 
man lidt fartvind på hver kind. 
For at holde nålen i midten, 
sparker man bare luften væk. 
Luft på venstre kind, lidt mere 
venstre ben! Ganske enkelt, 
og med et hurtigt blik kan man 
se nålen i midten hele tiden. 

Man kan sagtens bruge 
den første time iTigeren på en 
meget enkel øvelse. Instruktø
ren sidder bare og bevæger 
gashåndtaget, tomgang, fuld 
gas, tomgang, fuld gas, mens 
eleven drives til vanvid med at 
holde den pokkers nål i mid
ten. Tigeren fortsætter i sin fis
kebevægelse. 

- Vi fortsætter indtil du kan 
det her, min dreng! 

Næste øvelse er at dreje, 
når man vil - uden at ændre 
motorydelsen. Som sagt har 
krængerorene en lidt usæd
vanlig bevægelse ... .. også det 
store sideror! Det kræver 
utrolig meget sideror at få et 
koordineret drej. Det er blevet 
sagt, at man drejer Tigeren 
med sideroret og balancerer 
med krængeroret. Måske lidt 
overdrevet, men ikke meget! 

Spind 

I dag drejer jeg ind på bane
retningen i 2.000 fods højde. 
Jeg sænker næsen og accel
lererer til 85. Vi drejer 360° til 
højre og det samme til venstre. 
Det varer ikke ret længe før 
disse knappe drejer udvikler sig 
til wingovers og lazy eights. Det 
er den slags dag. 

Tomgang nu. Jeg bringer 
hastigheden ned og holder 
flyet lige med benene. Hastig
heden synker under 40 knob, 
og jeg trækker pinden helt 
tilbage og giver samtidig fuldt 
højre sideror. Næsen falder, og 
rotationen begynder. Første 
omgang tager lidt over et 
sekund, og derefter stabilise
res rotationen med ca. en per 
sekund. 

Fuldt modsat sideror og 
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frem med pinden, indtil rotati
onen stopper. Opretning tager 
ca. en tredjedel af en omgang. 
Jeg holdt ikke øje med høj
detabet, men efter tre omgan
ge spind er vi nede i ca. 1.200 
fods højde. 

Landinger 

Jeg bringer Moth'en på med
vind for en venstrehånds an
flyvning til bane 29. Jeg holder 
flyet tæt ind til pladsen, lukker 
for gassen, da vi er ud for star
tenden af banen og drejer med 
det samme. Hastigheden er 60 
knob, og efter finaledrejet giver 
jeg lidt højre pind og venstre 
sideror for at bringe sætnings
punktet nærmere. 

Lige før banen retter jeg fly
et op og begynder udfladning, 
og da vi når banetærsklen, får 
jeg min belønning. Luftstrøm
men ophører pludselig. Jeg 
trækker pinden de sidste par 
centimeter tilbage til stop og 
føler hjulene på banen. Jeg kig
ger skiftevis til højre og venstre 
side. Benene arbejder. YES! 

Inden vi stopper, giver jeg 
fuld gas igen, trykker pinden 
frem og givervenstre sideror.Jeg 
kan huske den første gang, jeg 
lavede en go-around i en Tiger. 
Det var sammen med en ven, 
der betalte mig med flyvetid. 
Jeg brugte fødderne, som jeg 
plejede. Jeg var ikke vant til at 
bruge hele benet! Det var 
heldigt, at vi var i luften, da vi 
for ud af banen til højre, selv
om det ikke var meningen, at 
vi skulle i luften igen! Det var 
pinligt at måtte lave et koordi
neret drej på 45 grader for at 
komme tilbage til baneretnin
gen. 

Hjullandinger 

Næste landingsrunde flyver 
jeg med lidt længere medvind 
for at gøre plads til at lave en 
hjullanding med en motorstøt
tet anflyvning. 

Med 60 knob over hegnet 
trækker jeg gassen tilbage. Vi 
synker mod banen og lige før 
hjulene rører banen, giver jeg 
en lille smule gas for at brem
se synket. Jeg føler banen og 

FLYV• SEP. 97 

Flotte farver. 

lukker for gassen. Der kommer 
vægt på hjulene, lidt fremad 
med pinden og vi ruller. 

Endelig kommer halen ned, 
men i stedet for at slappe af -
det er jo næsten slut - fasthol
der jeg min årvågenhed. Det 
er lige her, når halen kommer 
ned, at man får et sving. 

Måske var der ikke noget 
denne gang, måske var det 
ubevidst rettet, før det skete. 
Det ved jeg ikke, men næste 
gang vil jeg alligevel vente det. 
At slappe af er ikke en luxus 
man har råd ti l , ikke med 
Tiger'en. 

Vi laver endnu to tre-punkts 
landinger og kører ind igen. 

Oplevelsen 

Tilbage udenfor klubben sæt
ter jeg 1.000 omdrejn inger, 
slukker for magnetkontakterne 
og trykker gashåndtaget helt 
frem. 

Klack, klack, klack, klack og 
propellen stopper. 

- Det er godt nok, siger 
Gavin, mens han stiger ud. 

Jeg sidder og nyder følel
sen. Jeg er lidt stiv, synes jeg. 
Det var altså koldt deroppe og 
er heller ikke varmt hernede. 

Flyet er igen i ro. Endnu 45 
minutter og 50 pund er gået til 
et godt formål. 

G-_AWEF 

Det var faktisk hårdt arbej
de, men der findes ikke nogen 
større gave end en god tur i 
Tiger Moth'en. 

Min bedste fødselsdags
gave dette år? Det var den, jeg 
fik fra CDCI Ung er hun ikke, 
heller ikke særlig køn, men jeg 
elsker hende alligevel! • 

Flyf orsi kri ng 

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

Velkommen hos 
Danmarks stærke 
forsikringspartner. 

@dan 
Luftfartsafdelingen 

Gammel Kongevej 60 
1790 København V. 

Tlf.: 31 21 21 21 
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Maersk Air i 1996 
Maersk Air Gruppen kan atter præsentere et flot llrsregnskab. 

Omsætningen i 1996 var 3.005 mio. kr., overskuddet 119 mio. 

Helt så flot som forrige år var 
regnskabet dog ikke, men i 
rekordåret 1995 havde Maersk 
Air betydelige engangsindtæg
ter ved flysalg og ved va
lutakursregulering, idet man fik 
omlagt sine lån fra dollars til kro
ner på et tidspunkt, da dol
larkursen var lav. 

1996 er i øvrigt det første år, 
hvor der kun aflægges et 
regnskab for Maersk Air. Tidli
gere var Maersk Air nemlig et 
interessentskab mellem to 
aktieselskaber, og der skulle 
derfor aflægges selvstændigt 
regnskab for hvert af dem. 

Denne lidt komplicerede 
konstruktion er nu aflæst af en 
mere normal. Med virkning fra 
den 1. januar 1996 er Flyaktie
selskabet Maersk, A/S Maersk 
Aviation og I/S Maersk Air fu
sioneret til et selskab, Maersk 
Air A/S, der fortsat er 1 00% A. P. 
Møller ejet. 

Antallet af ansatte var i 
1996 i gennemsnit 2.400 (Es
tonian Air ikke medregnet) 
mod 2.202 i 1995. 

Om 1996 hedder det bl.a. i 
årsberetningen: 

Det samlede resultat for 
gruppen, der var påvirket af 
øgede kapitaludgifter som 
følge af de betydelige inve
steringer blev tilfredsstillende, 
også set i lyset af startomkost
ningerne vedr. Estonian Air. 

1996 viste i Europa generel 
vækst i luftfartsaktivteterne, 
omend mindre end tidligere år 
og med skærpet konkurrence 
og forsat faldende enhedsind
tægter. 

Ruteflyvning 

På Maersk Air's danske in
denrigsruter var der i 1996 
805.000 passagerer, en svag 
fremgang (2,5%) i forhold til 
1995. Hertil kommer 44.000 på 
Færø -ruten, der beflyves 
daglig på 27. år. 

I 1996 åbnede Maersk Air 
en ny udenrigsrute, Billund
Paris, og Boeing 737 afløste 
Fokker 50 på ruterne Billund
Amsterdam og Billund-Bruxel-

les. Antallet af passagerer på 
udenrigsruterne steg med 26 
% til 574.000. 

Charter og offshore 

Fire Boeing 737-300 har i 1996 
været fuldt beskæftiget med 
charterflyvning, primært mel
lem Skandinavien og Middel
havsområdet. Derudover er 
der udført feriecharterflyvning 
i weekender med ledig rutefly
kapacitet. Det samlede antal 
charterpassagerer androg 
497.000, 3% flere end i 1995. 

Maersk Air Helicopters 
havde en 16% vækst i passa• 
gertallet og fløj 155.000 perso
ner til/fra og mellem offshore 
platformene i Nordsøen. 

leasing 

Leasingaktiviteterne øgedes i 
1996. Kontrakten med VASP 
om lease af to 737-500 blev 
forlænget med fem år. Deut• 
sche BA lejede yderligere tre 
Boeing 737-300 for en periode 

1996 var også det år; hvor Maersk Airs kvindelige kabine- og stationspersonale fik nye uniformer, 
designet af Kongelig hofleverandør Gel/i Freifeldt. 

på fem år og har dermed lejet 
10 fly af Maersk Air. To 737-500 
blev udlejet til Maersk Air Ud. 
og to Fokker 50 til Estonian Air. 
Ved årsskiftet var sammenlagt 
12 Boeing 737-300, tre 737-
500 og tre Fokker 50 udlejet til 
flyselskaber i udlandet. 

Som følge af den store 
lease-aktivitet var det i 1996 
nødvendigt at indleje en 737-
300 for to år og en Fokker 50 
for et halvt år. 

Flåden 

Maersk Air fik leveret seks nye 
737-500 og solgte tre ældre 
737-300 (fra 1991 og 1992). 
lnclusive datterselskabernes 
fly og de udlejede fly rådede 
Maersk Air gruppen ved årets 
udgang over 59 fly: 

28 Boeing 737 
7 Boeing 727 
5 BAG One-Eleven 
9 Fokker 50 
4 Jetstream 
1 BAe 125 
3 Super Puma 
2 Dauphin 

I årets løb færdiggjordes en 
udvidelse af de tekniske og 
administrative faciliteter i Kø
benhavns Lufthavn Kastrup, 
og opførsel af endnu en han• 
gar blev påbegyndt. 

Rejsebureauerne 

Maersk Trave!, der med 10 af
delinger var en af de største 
danske rejseburaeukæder, var 
i 1996 en afdeling af Maersk Air. 
Fra I. januar i år er virksomhe
den slået sammen med DFDS 
Trave! til Maersk DFDSTravel I/ 
S, der er det største danske e
rhvervsrejsebureau med 235 
ansatte og en årsomsætning 
på over en milliard kroner. 
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Star Air 

Star Air, der er blevet omdan
net til et aktieselskab, 100% 
ejet af Maersk Air, afhændede 
i 1996 sin sidste Fokker F.27 
og opererer nu udelukkende 
Boeing 727 fragtfly, i alt syv, for 
United Parcel Services på 
natfragtruter ud af Koln. Antal
let af ansatte var ved året 
udgang 62. Omsætningen for 
1996 var 79,0 mio. kr., over
skuddet 12,2 mio. kr. 

CAS 

Maersk Air ejer 84,8% af GAS, 
Capenhagen Air Services, 
hvis hovedaktivitet er handling 
af passager- og fragtfly i 
Københavns Lufthavn Ka
strup. Det har 730 ansatte og 
ekspederede i 1996 3,4 mio. 
passagerer og håndterede 
32.800 fly. Luftfragtafdelingen 
Cargo Center Capenhagen 
har kontrakt med 30 luftfarts
selskaber og 40 vognmands
firmaer. Den indgik i 1996 en 
aftale med Post Danmark om 
ekspedition af luftpost. 

Maersk Air Limited 

MaerskAir Ud., der ejes 100% 
af Maersk Air, har hjemsted i 
Birmingham. Det flyver rute
flyvning på franchise basis for 

Nogle hovedtal (mio. kr.) 

British Airways og alle fly er 
malet i dette selskabs farver. 
Passagertallet voksede i 1996 
med 5% til 451.000. Omsæt
ningen blev 777,0 mio kr., 
overskuddet 31,7 mio. 

En fornyelse af flyparken 
blev påbegyndt med tilgang af 
tre Boeing 737-500 og en 
Jetstream 41 , og i konsekvens 
heraf blev fire BAG Ona-Ele
ven solgt. Antallet af medarbej
dere var ved årets slutning 
395. 

Estonian Air 

11996 overtog Maersk Air 49% 
af aktierne i Estonian Air, og 
flyflåden blev herefter ændret, 
idet alle de russisk-byggede fly 
blev taget ud af drift og ersta
ttet med to Boeing 737 og to 
Fokker 50. 

Året var præget af betyde
lige ændringer i ikke blot fly
flåde, men også rutenet og le
delse samt af omskolingspro
grammer, og resultat blev der
for som forventet et underskud. 

Estonian havde ultimo 1996 
380 medarbejdere. 

Forventninger 

Maersk Air Gruppen forventer 
et lavere overskud for 1997 
end for 1996. • 

1996 

Nettomsætning .. .......................... ... . 3.005 

1995 

2.595 
391 Resultat før finansielle poster.. .... .... 428 

Resultat før skat 
og minoritetsinteresser................... 124 

Årets resultat . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . 119 
Årets investering, brutto .................. 1.383 
Samlede aktiver ................. .......... ... 3.528 
Egenkapital ..................................... 830 
Hensættelser................................... 665 
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297 
203 
711 

2.812 
729 
663 

For 50 år siden 
1. juli 1947: DDL åbner en rute Ålborg-Kristianssand. 

2. juli: Fredericia flyveplads indvies. 

6.juli: Første svæveflyvning over Øresund i østlig retning. Gerhard 
Nielsen (,,Graf') flyver i en Grunau Baby fra Værløse til Norra 
Rorum i Skåne. 

11. juli: Krigsministeriet nedlægger som pladsens ejer forbud mod 
flyvning fra Lundtofte, nord for København. Forbudet ophæves 
dog den 26 juli, efter at der er indført en række restriktioner, bl.a. 
må der ikke flyves i kirketiden. 

12. juli: Preben Darrell har fået den første danske koncession til 
landbrugsflyvning. 

15. juli: Svenskeren Per-Axel Persson sætter verdensrekord i 
højdevinding med svævefly, 8.050 m. Flyet, en DFS Weihe, kom 
senere til Danmark og tilhører nu Danmarks Flyvemuseum. 

23 .juli: Luftfartstilsynet får demonstreret en KZ ID med lydpotte, 
konstrueret af K.O. Zeuthen. 

3. august: DDL's Junkers Ju 52/3m kolliderer i Rønne med luft
havnsbygningen og beskadiger understellet. Reservedele m.v. fly
ves til Bornholm med en DC-3. Det er første gang et så stort fly 
lander på den bornholmske lufthavn. 
Første trafikfly opererer fra Skrydstrup. En DC-3 fra DDL afhenter 

et rejseselskab, hvis bus er brudt sammen. 

10. august: Under sommervarmen får personalet i Københavns 
Lufthavn Kastrup lov til at lægge jakkerne og arbejde i 
skjorteærmer. 

20. august: CommanderTurner F. Caldwell sætter verdensrekord 
i hastighed, 1.031,2 km/t, med en Douglas D-558-1 Skystreak. 

18. august: En Bell 47 helikopter demonstreres på Østerbros 
Stadion i København. De følgende 14 dage præsenteres heli
kopteren i en række provinsbyer. 

21. august: Gerhard Nielsen foretager den første flyvning over Store 
Bælt. Med en Grunau Baby flyver han fra Hedehusene til Ferritslev. 

23. august: Den første danske Spitfire, en P.R. Mk. XI, ankommer 
til Kastrup. 

25. august: Major Marion E. Carl sætter ny verdensrekord i 
hastighed, 1.047,55 km/t, med samme Douglas D-558-1 Skystreak, 
som Turner F. Caldwell anvendte fem dage tidligere. 

28. august: Falcks Redningskorps får koncession på ambulan
ceflyvning. 

31. august: Antonov An-2 prototypen flyver første gang. 
Rødekro flyveplads indvies. 
Marinens Catalina MALLEMUKKEN, ført af orlogskaptajn E.J. 
Overbye, ankommer til Luftmarinestation København efter den 
første direkte flyvning mellem Grønland og Danmark. 

18. september: United States Air Force (USAF) oprettes som et 
selvstændigt værn. 
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Tekst og foto: Peter Eriksen 

Det 25. verdensmesterskab i 
svæveflyvning blev afholdt i St. 
Auban i de franske alper i 
perioden 29 juni til 13 juli. St. 
Auban ligger i Provence, ca. 
100 km nord for Marseille, på 
kanten af alperne, og er sam
tidig detfranske nationalcenter 
for svæveflyvning. Selve plad
sen er beliggende på et pla
teau ca. 50 m over Durance 
dalen. Der er forholdsvis lave 
bjerge lige omkring pladsen, 
bortset fra det 1.800 m høje 
bjerg Lure, som ligger mod 
vest. Alle former for opdrift 
termik, hang og bølger er mu
lige i området, og ofte er der 
tale om en kombination at de 
tre fænomener. 

Pladsen er så stor, at der 
selv med 94 svævefly og 16 
slæbefly er masser af plads, og 

forholdene på pladsen er per
fekte til afholdelse af etVM. Den 
Franske Svæveflyve Organi
sation har et stort kursuscenter 
på pladsen, Det Franske Mete
orologiske Institut Meteo Fran
ce en afdeling på pladsen, og 
der er et flyværksted. Lige op 
ad pladsen ligger byen Cha
teau Arneau/St.Auban, to sam
menhængende byer med ind
købsmuligheder, banker og re
stauranter i alle prisklasser. 
Derudover er området og kli
maet særdeles behageligt at 
opholde sig i, når der ikke lige 
skal flyves. 

Valget af St. Auban som 
vært for dette års VM blev af 
mange piloter modtaget med 
en vis skepsis. Nok var stedet 
kendt for at have særdeles 
gode meteorologiske forhold 

for svæveflyvning, men samti
digt er terrænet meget vanske
ligt at flyve i, hvilket utvivlsomt 
ville favorisere de lokale pi
loter. Samtidig er det ikke helt 
ufarligt at flyve i området, spe
cielt ikke hvis man skal flyve 
optimalt og hurtigt, ikke mindst 
er der store områder hvor det 
ikke er muligt at udelande. 

De franske arrangører love
de at rode bod på disse ting 
ved at åbne dørene for træning 
med de lokale instruktører, 
som samtidig var en del af det 
franske VM hold. Derudover 
ville man sikre, at der var 
egnede marker til udelanding, 
hvor dette var muligt at etable
re. 

Det danske nationalhold 
har med støtte fra Team Dan
mark været i St. Auban for at 
træne flere gange de seneste 
år. Dette betød, at de danske 
piloter inden konkurrencen var 
mindst lige så godt rustede 
som de andre "lavlandspilo
ter". 

Det danske hold 
Det danske hold bestod af 
LarsTernholt (LSB), i Standard 
klassen Knud Møller Andersen 
(Ventus-C), i 15-meter klassen 
samt Jan Andersen (Nimbus-

Det danske hold ved indmar
chen. 

Feltet klar til start. 

4) og Henrik Breidahl (Nim
bus-3) i Åben klasse. Edvin 
Thomsen og Jørgen Døssing 
var holdledere. Hele det 
danske hold, med hjælpere og 
familie ca. 30 mennesker, var 
indkvarteret i mobilhomes på 
en campingplads 5 km fra fly
vepladsen 

Nye regler 
I starten af konkurrencen var 
der på vanlig fransk maner 
nogen forvirring omkring tolk
ning af regler, procedurer etc. , 
men tingene var forholdsvis 
hurtigt på plads, således at 
konkurrencen kunne afvikles 
på fair og sportslig vis. De fran
ske arrangører var venlige og 
hjælpsomme, og stemningen 
var under hele konkurrencen 
positiv. 

International Gliding Com
mision (IGC), som formelt er 
ansvarlig for afholdelse afVM, 
må i øvrigt bære en del af skyl
den for forvirringen m.h.t. tolk
ning af regler. De ændringer, 
der sker i reglerne og proce
durerne til hvert VM, er efter
hånden altfor omfattende; der 
erfor mange nye ting, som ikke 
er prøvet i praksis. 

Specielt har indførelsen af 
GPS loggere til dokumentation 
medført en række nye regler. 
Disse regler har ikke, som for
ventet, gjort det nemmere for 
piloterne, snarere tvært imod. 
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IGC burde indføre nogle års 
stop for nye regler, så alle hav
de en mulighed for at lære og 
forstå de nuværende regler og 
procedurer. Måske skulle man 
stille det krav, at nye regler og 
procedurer skal prøves ved 
mindre arrangementer, inden 
de introduceres ved VM. 

GPS loggerne gav anled
ning til en række problemer for 
piloterne, herunder også tre af 
de danske, som oplevede, at 
dele af en opgave ikke var log
get korrekt, uden at det dog fik 
betydning for pointene. 

Ikke alle piloter var dog ikke 
så heldige som de danske. 
Logger problemerne skyldes 
sandsynligvis enten fejl i log
gerne eller fejl i installationen i 
flyene. 

Et andet problem, når man 
bruger logger er, at man ikke 
som ved foto har visual kontakt 
med det punkt, man skal pas
sere. Lars Ternholt var således 
en af de 18 piloter i Standard 
klassen, der ikke passerede 
startlinien på 7. konkurrence
dag, men drejede for tidligt ud 
på opgaven uden at passere 
linien. Heldigvis for Lars, og en 
række af de andre piloter, hav
de de tilfældigt passeret linien 
ca. 30 minutter tidligere, og 
dette blev så anerkendt som af
gang. 115-meter klassen ople
vede Eric Napoleon, en af de 
franske favoritter, det samme 
på 8 konkurrencedag, og så var 
det helt slut for ham. 

Enkelte fly i Standard og 
15-meter klassen blev ved 
måling fundet for store, altså 
mere end 15 meter spændvid
de. Dette blev på pragmatisk 
vis løst med at tildele dem 
strafpoint hver dag, 1 point pr. 
cm. Så let slap man ikke, hvis 
konkurrencebogstaverne på 
halen ikke opfyldte mindste
målet på 40 cm - næ, så fik 
man simpelt hen ikke lov til at 
starte! Tingene stod måske 
ikke helt i forhold til hinanden. 

Meteorolog len 

Vejret i starten af perioden var 
præget af en lavtryksrende, 
der strakte sig fra Spanien op 
mod De Britiske Øer. Det be
tød at en relativ fugtig luftmas
se strømmede fra sydvest op 
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over Frankrig, med en række 
trug og bygelinier. I starten af 
konkurrencen blev der derfor 
fløjet en række atypiske opga
ver syd for St. Auban, hvor man 
normalt ikke udskriver opga
ver. 

Herefter fulgte to dage med 
mistral midt i perioden, inden 
en mere sædvanlig sommer
situation med en svag høj
tryksryg skabte en vestlig 
strømning i højden og gradvis 
udtørring og stabil isering af 
luftmassen. 

På de sidste konkurrence
dage var luftmassen meget 
stabil i bunden, hvilket betød 
at der stort set ikke var termik 
i dalene. Man måtte holde sig 
over bjergkammene for at gen
nemføre opgaverne, noget som 
såvel Jan som Knud fik at føle 
med udelandinger til følge. 

Meteo France havde udlånt 
tre meteorologer til konkurren
cen, som til hver briefing sær
deles grundigt og nøjagtigt 
gennemgik dagens vejrudvik
ling. Meteorologerne høstede 
fortjent et meget stort bifald 
efter konkurrencen. 

Konkurrencen 

De første dage, hvor opgaver
ne lå mod syd, klarede de dan
ske piloter sig fint. Selv ikke de 
franske piloter var vant til at fly
ve i dette område, så forholde
ne var ens for alle. 

3. konkurrencedag blev der 
fløjet hurtigt, 15-meter klassen 
gennemførte opgaven på 170 
km med 139 km/t. Paradoksalt 
nok var Standard klassen ikke 
ude at flyve den dag. Konkur
renceledelsen begik den fejl at 
aflyse Standard, fordi de skøn
nede at dagen ikke var lang 
nok til at starte alle klasser. 
Vejret var godt nok tvivlsomt 
mellem to fronter med torden, 
men der blev aflyst for tidligt, 
og 15-meter klassens resultat 
tale vist for sig selv. 

Midt i konkurrencen var der 
en ren bølgedag. En kraftig mi
stral medførte at bølgen bag 
det lokale bjerg Lure var aktiv 
op til 19.000', og opgaverne 
kunne stort set gennemføres 
ved at tanke op her, vende de 
sydlige vendepunkter, tanke 

op i Lure igen, vende de nord
lige vendepunkter, og så et lille 
løft i Lure på slutglidet. De dan
ske placeringer var naturligvis 
på det jævne denne dag, og 
da vinderne fløj meget hurtigt 
i alle klasser, blev der sat en 
del point over styr. Jan satsede 
kraftigt, ved at tærskle om så 
sent som kl 16:30, opgaven i 
Åben klasse var på 384 km. 
Desværre lykkedes det ikke 
helt, og Jan måtte nøjes med 
8 pladsen og 751 point mod 
vinderens 1000. 

Herefter gik alle opgaverne 
mod nord. Længst mod nord 
nåede 15-meter klassen på 7. 
konkurrencedag, hvor det 
nordligste vendepunkt var Col 
de Aravis, kun 20 km vest for 
Mont Blanc. Det var måske da
gen med det bedste svævefly
vevejr under hele konkurren
cen, med cumulus base i op til 
12.000' når det var bedst, og 
mange bobler, der, hvis man 
absolut ville spilde tiden med at 
kurve, gav 5 m/s. 

Så viser vi flaget 

8. konkurrencedag var den 
bedste for det danske hold. 
Vejret var tvivlsomt fra starten, 
der var forecastet mange by
ger tildels med torden. 

Åben klasse skulle først 
mod sydøst til Aups, derfra 
nordpå til Savinnes le Lac, 
mod vest til Col de Cabre, ned 
syd for St. Auban til Vinen og 
herefter hjem. De andre klas
ser fløj lignende opgaver. 

Alle danske piloter startede 
tidligt for at undgå byger. På 
trods af det måtte Knud flyve 
gennem en tordenbyge for at 

passere startlinien. Jan tærsk
lede 3 minutter før Henrik i 
Åben klasse, og de fulgtes fint 
ad til efter 2. vendepunkt. På 
vej mod 3. fik Jan en god 3 
meter inden et langt glid over 
dalen mod Serres, som ligger 
lidt før vendepunktet, men da 
Henrik nåede frem til skyen få 
minutter efter, var den overud
viklet og gav intet stig. Heref
ter var de to piloter adskilt. 

Jan kunne fortsætte uden 
de store problemer, selvom 
der skulle et par meget lange 
glid til mellem boblerne, og 
nåede lige nøjagtigt at tanke til 
marginal slutglidshøjde mel
lem Sisteron og St. Auban, in
den skyen åbnede sluserne og 
gav sig til at regne. Der var over 
100 km hjem, men da der var 
nordenvind i højden på vej til 
Vinen, og søndenvind for neden 
på vej tilbage til St.Auban 
lykkedes det at komme hjem. 

Henrik måtte kæmpe mere, 
og valgte den sikre vej via Lu
beron vest for Vinen, men var 
hjemme som den anden i klas
sen. Hele aftenen kom flyene 
listende hjem en efter en. Det 
blev til en dagssejr til Jan - så 
absolut den mest overbevisen
de underVM, 117 kmlt, nr. 2 G. 
Lherm fløj med 97 krnlt, Henrik 
blev nr. 4 med 91 krnlt. I stan
dardklassen blev Lars nr. 8. 
Knud måtte desværre lande lidt 
nord for Vinen, og blev nr. 25. 

franske favoritter 

Inden konkurrencen var de 
franske værter naturligvis ud
råbt til favoritter i alle klasser. 
Det gik vel også næsten som 
forventer, selv om det ikke 

Jan klar til start, Henrik i baggrunden. 



så sådan ud midt i konkurren
cen. I Standard klassen lagde 
de tre franske deltagere sig 
dog i spidsen fra starten, og 
der var de urørlige, selv om de 
var blandt de piloter, der blev 
tillagt 30 minutters flyvetid pga. 
manglende passage af start
linien på ?.dagen, løb de med 
alt sølvtøjet. 

I 15 meter klassen var Eric 
Napoleon udråbt til favorit, men 
han kom aldrig rigtigt til at gøre 
sig gældende i konkurrencen, 
selv om han lå godt placeret 
som nummer 2 midt i konkur
rencen. I stedet blev klassen 
domineret af de italienske og ty
ske piloter, som ogsådelte sølv
tøjet imellem sig. 

I Åben klasse lå de to tyske 
piloter Uli Schwenk og Robert 
Schroeder i spidsen fra star
ten af konkurrencen, og de fran
ske piloter, Lherm og Haus 
havde svært ved at følge med, 
men på 8. konkurrencedag, 
den dag som Jan vandt så 
overbevisende, satsede tys
kerne af uforklarlige grunde 
forkert, og startede sent ud. 
Schwenk landede ude, Schro
eder kom med nød og næppe 
hjem, men så langsomt at 
franskmændene overtog de to 
første pladser, og her blev de 
resten af konkurrencen. 

Ingen alvorlige uheld 

Set i bakspejlet undgik man de 
dage der var frygtet mest - op
gaver lagt op i de høje bjerge 
mod nord i dårligt vejr med lav 
skybase, og dage hvor man 
skulle flyve hang i dårlig sigt. 

Konkurrencen var forskå
net for alvorlige uheld, men det 
var meget tæt på at gå galt for 
italieneren Thomas Gostner, 

Henrik klar til start. 

standard 

1. J.-M. Caillard F 
2. J.-D. Barrois F 
3. J.-C. Lopitaux F 
4. P. Hartmann A 
5. B. Selen NL 
6. A. Davis GB 
7. E. Borgmann NL 
8. L. Avanzini I 
9. J. Kozar SK 
10. H. Haemmerle A 
17. L. Ternholt DK 

15-meter 

1. W. Meuser D 
2. M. Grund D 
3. G. Galetto I 
4. G. Navas F 
5. J.Wills GB 
6. S. Raimond NL 
7. S. Ghiorzo I 
8. R. Kuntz F 
9. T. Gostner I 
10. P. Krejcirik CZ 
34. K. M. Andersen DK 

Åben 

1. G. Lherm F 
2. D. Hauss F 
3. R. Schroeder D 
4. U. Swhwenk D 
5. R. Tabery USA 
6. D. Thut CH 
7. R. Schild CH 
8. S. Kawa PL 
9. H. Breidahl DK 
10. J. Andersen DK 

som ramte en højspændings
ledning. Heldigvis beskadigede 
ledningen kun gelcoaten under 
kroppen og på venstre vinge, 
men det kunne meget nemt 
have været fatalt. Tre fly fik så 
alvorlige skader under ude
landinger, at de måtte udgå. 

Mange nye fly 

At dømme efter de deltagen
de fly er det foretrukne fly i 
Standard klassen p.t. LS8, bl.a. 

LS8a 
LS8a 
LS8 
LS8 
LS8 
LS8 
Discus 
LS8a 
Discus B 
LS8 
LS8 

Ventus 2a 
Ventus 2a 
Ventus 2a 
Ventus 2a 
ASW27 
ASW27 
Ventus 2a 
Ventus 2 
Ventus 2a 
Ventus b 
Ventus C 

ASW22 
Nimbus 4 
ASW22BL 
ASW22BL 
ASW22 
ASH25 
Nimbus 3 
ASH25 
Nimbus 3 
Nimbus 4 

7.270 pts 
7.136 pts 
7.056 pts 
7.026 pts 
7.017pts 
6.920 pts 
6.859 pts 
6.657 pts 
6.514 pts 
6.458 pts 
6.059 pts 

7.800 pts 
7.674 pts 
7.640 pts 
7.521 pts 
7.253 pts 
7.135 pts 
7.126 pts 
7.089 pts 
7.020 pts 
6.974 pts 
2.624 pts 

7.533 pts 
7.523 pts 
7.518 pts 
7.380 pts 
7.161 pts 
7.106 pts 
7.080 pts 
6.980 pts 
6.577 pts 
6.543 pts 

på de første 6 pladser, men der 
var også en del Discus'er, 
enkelte LS7 og ASW24. I 15 
meter klassen dominerede 
Ventus 2, men det skal helst 
være A-modellen med den lille 
krop uden motorinstallation og 
i ren 15-meter udgave for at 
give de optimale præstationer. 
I Åben klasse varder fire ASW-
22, den dårligste blev nummer 
5. Ingo Renner deltog i Åben 
klasse med en ASW-26, så 18-
meter klassen var også præ-

senteret. Han havde dog me
get svært ved at gøre sig gæl
dende, så nogen forskel er der 
sikkert på 18-meter fly og de 
store fugle i Åben, som harme
re end 26 meter spændvidde. 

Gæster hjemmefra 

Sjældent har et VM haft så 
mange danske gæster, svæ
veflyvere med familie. Nok 
omkring 50 i alt benyttede mu
ligheden for at kombinere fe
rien i Sydfrankrig med et par 
dages besøg ved VM. For hol
det er det rart at mærke inte
ressen hjemmefra, selvom pi
loterne dårligt havde tid til at 
snakke med gæsterne. Team 
Danmark repræsenteret ved 
Ejvind Næsborg gæstede 
også VM lejren de sidste fire 
dage og oplevede Jan's dags
sejr. 

Resultatet 

Det danske hold rejste til VM 
med det formål at klare sig så 
godt som muligt, uden på no
get tidspunkt at gå på kompro
mis med sikkerheden. Vi vid
ste på forhånd, at dette måske 
ikke rakte til medaljer, selv om 
vi vel inderst inde gik med et 
håb om en enkelt. 

Når man gør status over 
resultatet, har vi dog. god 
grund til at være tilfredse. Først 
og fremmest fordi vi gen
nemførte en sikker konkurren
ce, og dernæst fordi præsta
tioner som Jan's dagplacerin
ger som nr. 1 og 3, Henrik's 
som nr. 4, 5 og 6, samt Lars' 
samlede placering som nr. 17 
ud af 42 beviser, at piloterne 
har lært meget under trænin
gen op til VM. Vi må selvfølge
lig erkende at franske, tyske og 
italienske piloter er os overleg
ne i dette terræn, men resul
tatet lever op til forventninger
ne. 

Næste VM afholdes i Bay
reuth iTyskland i 1999, men in
den da er der næste år EM i 
Polen. I disse områder ligner 
topografien mere den danske, 
og her er der igen muligheder 
for topplaceringer til de danske 
piloter. • 
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Go with GARMIN fra KDA 
- ring eller fax for yderligere oplysninger 

hvis der er andet du mangler til din flyvning! 

Garmin GPS 90 
Moving map og Jeppesen database. 

Vejer kun 260 g. 
inkl. 4 stk AA batterier. Vandtæt, af
tagelig antenne. Leveres med holder og 
monteringssæt til rat eller styrepind, 
strøm-/datakabel, taske, samt for
længerledning med sugekop til anten
nen. 

Medlemspris 

kr.4.400,-

GPSMAP195 
A pilots guide 
to quality viewing 

Medlemspris 

kr. 7.800,-

Garmin GPS 89 
enkel at betjene ( en båndsbetjent) 
• Moving map track plotting 
• Jeppesen database inkl. lufthavne, 

flyvepladser (med elevation) 
samt bl.a. VOR's med frekvenser. 

• Bruger 4 stk. AA batterier 
(inkl. i prisen) 

• 250 brugerdefinerede waypoints 
• 20 ruter med op til 30 waypoints i 
hver 
• Aftagelig antenne 

Udover batterier medfølger der 
bæretaske, antennekabel med suge
kop til montering i vinduet samt manual. 

Medlemspris kr. 3.000,-
KDA Service, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde, Tlf. 4619 0811, Fax 46191316 19 

Alle priserne i denne annonce er ekslusiv moms og forsendelse. 



Arbejdsfly fra Georgien 
En virksomhed iTiflis i Georgien, der på engelsk har navnetTbilisi Aircraft Manufac
turing Association, har påbegyndt fremstilling afYakovlevYak-58, et alsidigt arbejds
fly, der kan bruges som forretnings- og taxafly (pilot og fem passagerer), fragtfly, 
ambulancefly, faldskærmsfly og meget andet. Det eksemplar, der blev vist I Paris, 
var indrettet til radioovervågning (efterretningstjeneste) med pejleudstyr m.v fra 
den franske elektronikgigant Thomson-CSF. 

Yak-58, hvis prototype fløj første gang den 26.december 1993, har et noget 
særpræget udseende. På en stor rektangulær vinge sidder der en "gondol" til 
besætning og last. I gondolens agterende sidder en luftkølet stjernemotor med 
tilhørende skubbende trebladet propel. Halefladerne bæres af to korte dragere. 

Flyet kan operere fra primitive flyvepladser og har lavtryksdæk. Understellet er 
optrækkeligt - ved hjælp af pneumatik (trykluft). 

Vakovlev Vak-58 
360 hk H-14PR 

Spændvidde ................ 12,70 m 
Længde ......................... 8,55 m 
Højde ............................. 3,16 m 
Vingeareal .................... 20,0 m2 

Tornvægt .................... 1.270 kg 
Fuldvægt .................... 2.080 kg 
Betalende last ............... 450 kg 
Max. hastighed ........... 300 km/I 
Rejsehastighed .......... 285 km/I 
Landingshastighed .... 125 km/I 
Flyvestrækning .......... 1.000 km 
(45 min. reserver) 
Startdistance .................. 610 m 
Landingsdistance ........... 600 m 

Ukrainsk combi 

Paris• I 
Nogle glimt fra , 

Det var 42. gang, der afholdtes Salon lnter 
til fulde bekræftet, at Paris Air Show simpe 

Og den fortsætter med at vokse. Antalle 
fra 45 lande (på den forrige salon, i 1995, ~ 
Libanon, Litauen, Moldavien, New Zeelanc 

Udstillingen rådede over fem haller på i a 
m2 i fri luft, og på dette område præsenten 

Antallet af "professionelle", der besøgte s 
dage. 217 officielle udenlandske delegatic 

Et enkelt 
motorsvævefly 

7i 
Fe 

Selvom salon'en er en af verdens største flyvE 
udstiling, har der aldrig været vist ret mang 
svævefly, heller ikke dem med motor. I år så 
kun et enkelt, tyske Stemme S 15. 

S15 er betegnelsen på overvågnings- o 
forskningsudgaven af S10. Den har store pod 
under vingerne til eftersøgningsudstyr , 
forskellig slags, infrarøde kameraer, videouc 
styr m.v. 

Flyet har en støjsignatur på 57 dB ve 
forbiflyvning i 900 fod, så det kan kredse run< 
i lav højde og lave fx miljøovervågning - ude 
at genere. Stemme siger, at på det område ka 
en S15 kan klare 90% af hvad en helikoptE 
kan - til en brøkdel af prisen. 

De fleste af de fly. der udstilles i Paris, er konstrueret for adskillige år siden, fri ve 
dage er flytyper ofte i produktion i en snes år eller mere. Det gælder fx det ukrains 
transportfly Antonov An-72/7 4 (NATO kaldenavn Coaler), der fløj første gang i 19i 

An-72 er et primært militært transportfly (An-7 4 er en udgave med specialuds 
til arktiske operationer}, beregnet til at operere under feltmæssige forhold, me 
modsætning til de fleste fly af den art er den jetdrevet med to store jetmotorer place 
på den højtsiddende vinge, tæt ind til kroppen. 

An-74TK-200, den udgave, der blev vist i Paris, har to D36 turbofan-motor 
hver på 63,7 kN. Som rent passagerfly kan den tage 52 passagerer, men me 
typisk er en combi-indretning, fx 20 passagerer og 4,2 tons last. Rækkevidden 
da ca. 2.200 km. Største betalende nyttelast er 10 tons. 

Rejsehastigheden opgives til 600-700 km, rejsehøjden til 10.100 meter. 



12.gang 
rste flyveudstlllng 

?ronautique, som de lokale siger, og det blev 
jstillingen over alle andre flyveudstillinger. 
3.r i år steget med 13,4% til 1.853, og de kom 
>ræsenteret). Nye denne gang var Georgien, 
JThailand. 
995 ar der 85.844 m2), hvortil kommer 17 .000 
helikoptere . Russisk commuter 
. 908, hvortil kommer 164.129 på de offentlige 

le kom til udstillingen. 
I 
loed 
rsen 

lljushin 11-114 fløj første gang den 29. marts 1990 og gik i tjeneste i 1993. Flyet 
anvendes endnu kun inden for den tidligere østblok, men russerne vil gerne 
eksportere og tilbyder den derfor med vestlige motorer, Pratt & Whitney PW127 
- det må være frustrerende at arbejde i den russiske flymotorindustri - og Collins 
avionics. 

trnbeslåede hjul 

Som commuterfly kan 11-114 transportere 64 passagerer over en strækning på 
1.000 km" men det findes også i en fragtudgave med stor dør (3,25 x 1,72 m) og 
en lasteevne på syv tons over 1.000 km, og det ar denne udgave, der blev vist i 
Paris. 

,unstig kæmpefugl, anbragt på en kærre med jernbe
Kle hjul - hvad er dog det for et apparat? 

Typebetegnelsen på det udstillede fly var ll-114T, men hvadT'et indikerer, vides 
ikke. I brochuren står der blot, at .ll-114T er en version af grundtypen"I 

:n replika af den franske søkaptajn Jean-Marie Le 
's fly fra 1868. 
)en fuglelignende glider (forbillede: albatros) havde 
, motor, men blev sat oven på en bondekærre, som 
lod rulle ned ad en bakkeskråning. 

Aed den første glider lykkedes det ham i 1856 at lave 
le hop, men på den anden flyvning med den bræk
e han benet. 
2 år senere genoptog han sine flyveforsøg, men for
igt nok blev den anden glider derfor kun prøvefløjet 
j ballast - og den havarerede ogsål 

cremt højt sideforhold 
,gen på et motorfly ligger sideforholdet typisk mellem 5 og 
,m den franske flykonstruktør Maurice Hurel mente, at der 
,re fordele ved at gå langt højre op, til 20 eller mere -derved 
1 man med samme motorstyrke medføre meget større last. 
lave så lange vinger, som det ville kræve, helt fritbærende, 
<e praktisk muligt, men Hurel udviklede en vingestræber, 
<e gav nævneværdig modstand. Imidlertid kunne han ikke 
etablerede fabrikker til at gå ind på sine ideer, og i 1947 
ede han sin egen fabrik sammen med forretningsmanden 
Dubois. 
1n Hurel's ideer slog ikke igennem, og udover fire proto
blev der kun bygget otte seriefly (typebetegnelse HD-34) 
1ans koncept. 
1n Hurel-Dubois fabrikken eksisterer fortsat og er i dag er en 
jens førende fabrikanter af reverseringsanordninger til jetfly. 
)-34, der er på størrelse med en DC-3, har en spændvidde 
meterl De otte fly blev leveret i 1957-59 til IGN, det franske 
etiske institut og anvendt til luftfotografering. 
n sidste var i drift til 1987, og i anledning af Hurel-Dubois's 
; jubilæum blev den taget ud af flyvemuseet og demonstreret 
1. 

lljushln 11-114 
To 2.500 hkTB7-117C 

Spændvidde ................ 30,00 m 
Længde ....................... 26,88 m 
Højde ............................. 9,19 m 
Vingeareal .................... 81,9 m2 
Tornvægt .................. 15.000 kg 
Fuldvægt .................. 23.500 kg 
Rejsehastighed ... 470-500 km/t 
Rejseflyvehøjde ........... 4.000 m 
Flyvestrækning .......... 1.000 km 
Startdistance ............... 1.360 m 
Landingsdistance ........ 1.260 m 

Nulstillet 150'er 

For 70 Ar siden fløj Lindbergh fra 
New York til Paris og landede pA 

Le Bourget. 

Hvad var dog det, der stod på Reims Aviations store friluftsstand: en 
Cessna 150, uden motor og indretning og kun malet i lysegrøn primer. 

Vore udsendte medarbejdere vejrer en virkelig overraskelse: Dette 
tidligere Cessna datterselskab, som i de gode gamle dage fremstillede 
små to tusind 150/152, har sat dette fortrinlige skolefly i produktion igen. 

Ak nej, det er der ingen planer om. Flyet reklamerer for Reims 
Aviations program for levetidsforlængelse af Cessna 150/152. 

En total renovering, hvorflyet bliverskilt helt ad, korrosionsbehandlet, 
får nyt indtræk, nyt instrumentbrædt (af metal) etc., koster 550.000 
Francs. En renovering foran brandskattet samt opmaling og eftersyn 
af flystellet kan fås for 270.000 Francs. 



For første gang nogen sinde 
aflagde USA's siddende præ
sident besøg i Danmark. Be
søgetfandt sted den 11.og 12. 
juli efter besøg i Polen og Ru
mænien på vej hjem fra NATO 
topmødet i Madrid. Clinton 
ankom selvfølgelig stands
mæssig i Air Force One. 

Efter skriftlig ansøgning og 
derpå følgende sikkerheds
mæssig godkendelse blev der 
med stor velvillighed fra Kø
benhavns Politi arrangeret mu
lighed for at komme tæt på Air 
Force One. 

Støtteflyene 

ldageneforudforbesøgetvar 
der livlig trafik af en Lockheed 
C-5A Galaxy, der sørgede for 
transport af Clintons skudsik
re limousiner og hans to Sikor
sky S-61 helikoptere (begge 
kaldet Marine One). Den ene 
skulle flyve ham fra Kastrup til 
Fredensborg Slot, mens den 
anden var reserve. 

Endvidere var der flere Bo
eing Vertol CH-47 Chinook he
likoptere, der kom fra SFOR
styrken i det tidligere Jugosla-
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AIR FORCE ONE 
Tekst og foto: Knud Larsen 

Mens præsident Bill Clinton var på besøg hos H.M. Dronning 
Margrethe på Fredensborg Slot, var Flyv's udsendte på besøg hos 
Air Force One i Københavns Lufthavn Kastrup. 

vien. Disse helikoptere trans
porterede bagage og presse
folk til Fredensborg. Derudover 
var der indlejet en Airbus fra 

Lufthansa til transport af pres
sefolk i Europa. Galaxy'en og 
Airbus'en var parkeret langt 
væk fra hovedpersonen. 

Flyene var forbundet til omverdenen med en masse kabler. 

Air Force One 

USA's præsident fik første 
gang sit eget fly, da daværen
de præsident Roosevelt i 1944 
fik stillet en Douglas C-54 
Skymaster (DC-4) til sin rådig
hed. Siden har flere fly haft 
betegnelsen Air Force One, 
bl.a. en Boeing 707, der i 1990 
blev afløst af den nuværende 
Boeing B-747. 

I virkeligheden er der to ens 
B-747, der begge hedder Air 
Force One. De er ens, bortset fra 
halenummeret. Clinton ankom i 
halenummer 28000, mens ha
}lenummer 29000 landede lidt 
senere. 

De to Boeing 8-7 4 7 fly, der 
begge er model 200, blev le
veret til Det Hvide Hus i 1990. 
Der er i sagens natur foretaget 
store ombygninger i flyene på 
det elektronisk område, men 
også indretningsmæssigt lig
ner de ikke noget rutefly. Om
bygningen kostede 650 mio 
USD! 

Præsidenten har sin egen 
suite med omklædningsrum 
og badeværelse samt et kon
tor og et større konferencevæ
relse. Derudover er der sepa-
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rate afsnit for gæster, Secret 
Service, pressen og besæt
ningen på 23 personer. Der er 
mad nok ombord til tre dage 
og køkkenet kan lave mad til 
100 personer ad gangen. 

Flyets rækkevidde er opgi
vet til ca 15.000 km, men da 
det er udstyret til lufttankning, 
er der ingen begrænsninger 
som sådan. 

De tilstedeværende foto
grafer fik strenge ordrer om ik
ke at fotografere flyene bagfra. 
Ingen begrundelse blev givet, 
men det er sandsynligt, at fly
ene er udstyret med et for
svarssystem mod jord-til-luft
missiler. Dette er Secret Ser
vice næppe interesseret i at 
vise frem mere end højest nød
vendigt. 

Her er kun nkøkkendøren" åben. Præsident Clinton benyttede 
døren på første sal, skråt oppe til venstre. 

Lørdag ved 17-tiden lettede 
de to Air Force One med kurs 
mod hjembasen, Andrews Air 
Force Base i Maryland, 18 km 

sydøst for Washington D.C. 
Galaxy'en fløj først hjem man
dag aften med sin last af biler 
og helikoptere. • 

Air Force One 
Boeing B-747-200 {VC-25A) 

Fire General Electric CF6-80 
motorer 

Spændvidde: ..................... 65 m 
Længde: ............................ 77 m 
Højde: ................................ 21 m 
Hastighed: ·············· ... 1.o14 km/I 
Max. startvægt: ............ 374 tons 
Rækkevidde: ............. 15.450 km 
Besætning: ............................. 23 

De to Air Force One er ens bor
set fra halenummeret; her ha
lenummer 28000 som Clinton 
benyttede. 

~ Cessna Single Engine 
Hangar 5 Air Service er forhandler af Cessna's nye Single Engine Fly 

vi ser frem til at betjene såvel gamle som nye kunder med køb og vedligehold af Cessna fly. 
Danmarks første nye 172'er fremvises i vor hangar. 

Ring eller fax efter materiale på disse fantastiske fly! 

Autoriseret HANGAR~ 
Cessna servicestation AIR SERVICE 

Autoriseret 
Cessna Caravan 

forhandler 

LUFTHAVNSVEJ 4 • STAUNING LUFTHAVN • 6900 SKJERN • TLF. +45 97 36 92 66 • FAX +45 97 36 92 10 



Flyv prøver 

Cessna 172R 
Tekst og foto: Knud Larsen 

Så kom den! 

Den første nye Cessna 172 på 
dansk register. Men ikke man
ge lagde mærke til det. 

Da OY..PBS fra Hangar 5 Air 
Service i Stauning stod på 
forpladsen i Københavns Luft
havn Roskilde, var der ikke 
nogen kødrand af nysgerrige 
piloter, der trykkede næserne 
flade mod vinduerne. På af
stand ligner den nemlig tidlige
re 172'ere. Men under skindet 
er der mange nyheder og 
forbedringer. 

Stilstand 

I 1 O år har der ikke været pro
duceret 172'ere, idet Cessna i 
1986 indstillede produktionen 
af alle enmotoret stempelmo
torfly. Få flyfabrikker valgte at 
køre videre med nedsat pro
duktion. Årsag til stoppet var 
den amerikanske produktan
svarslovgivning. 

Der skulle gå helt hen til 
1994, inden det lykkedes fa
brikkerne, pilotorganisationer 
mm. gennem lobbyarbejde at 
få Kongressen i Washington 
D.C. til at ændre lovgivningen, 
så det igen blev økonomisk 
rentabelt at bygge lette fly. 

Ny fabrik 

Cessna byggede den første 
172'er allerede i 1955 og siden 
da er der produceret omkring 
36.000 eksemplarer af denne 
model. Cessna valgte at gen
starte produktionen af enmo
toret stempelmotorfly på en 
helt ny fabrik opført i lndepen
dence, Kansas. Foreløbig vil 
man kun bygge Cessna 172, 
182 og 206. Produktionen be
gyndte sidste efterår, og siden 
da har den halve verden gået 

Instrumentpanel er helt nyde
signet. Til venstre de nye mo
torinstrumenter. 
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og ventet på at få leveret den 
første nye 172. 

OY-PBS er nummer 87 fra 
samlebåndet. Da den var an
kommet til Roskilde viste tac
hometret 43 timer; de første 42 
var færgeflyvning fra fabrikken 
til Stauning. Så det var en me
get ny Cessna, Flyv fik mu
lighed for at prøve. 

Ny motor 

Som sagt er der få synlige æn
dringer udvendigt. Vi skal ind 
under motorskærmene for at 
se den største forandring. I ste
det for den tidligere karbu
ratorudgave af Lycoming 0 -
320 på 160 hk er er Skyhaw
ken nu udstyret med en Lyco
m i ng IO-360-L2A indsprøjt
ningsmotor. Motorydelsen er 
godtnok stadigvæk på 160 hk, 
men nu ydet ved 2400 omdr., 
hvor den gamle motor skulle 
op på 2700 omdr. for at yde det 
samme. Ved overgå til ind
sprøjtningsmotor er man også 
sluppet af med risikoen for 
karburatoris. IO-360-motoren 
er ikke nogen ny motor. Den 
har fløjet i årevis bl.a. i Piper 
Arrow og Seneca, hvor den 
yder 180 eller 200 hk. 

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ve' det! 

På den nye motor er der 
også monteret to vacuum
pumper i stedet for tidligere 
kun en. Et godt plus for sikker
heden ved instrumentflyvning. 
Propellen er stadigvæk to-bla
det med fast indstillet blad
vinkel. 

Synlig er heller ikke de nye 
benzintanke, der er integrere
de i vingerne. Samtidig med 
vægtbesparelsen af de tidlige
re separate tanke har det også 
været muligt at øge benzinbe
holdningen til 56 US gallon; 
heraf er 53 gallons (200 liter) 
anvendeligt. 

Interiøret 

De virkelig store ændringer er 
foretaget i kabinen. Nye lyd
dæmpningsmaterialer med 
nydeligt stofovertræk i god 
kvalitet er anvendt overalt. 
Forsæderne er nydesignet til 
at kunne modstå påvirkninger 
på op til 26 G. Både forsæder 
og bagsæderne er godt pol
strede med god støtte til både 
ben og lænden. Forsæderne 
kan justeres i højden og på alle 
fire pladser kan ryglænshæld
ningen indstilles. Og som det 
allerbedste er der nu trepunkts 

rullesikkerhedsseler på alle fire 
sæder. Bravo Cessna. 

Komforten er yderligere for
bed ret gennem ændringer i 
ventilationssystemet, idet de 
gamle rørformede dyser i over
kanten af forruden er blevet 
erstattet af rigtige drejelige 
dyser, hvor luftmængden kan 
justeres. Der er fire dyser for
an og en til hver bagsædepas
sager. Der er god aflægge
plads i kortlommerne i forsæ
dernes ryglæn og i lommerne 
ved forsæderne. 

I loftet er der installeret se
parat læselys ved alle pladser. 
Der er også stik til hovedtele
foner til alle. Stikkene er nyde
ligt dækket af et lille klaplåg. 
Der er i det hele taget gjort me
get ud af detaljerne i den nye 
Cessna. 

Instrumentpanelet 

Som så mange andre fabri
kanter har Cessna nu fjernet 
alt plastik, og instrumentpa
nelet fremstår nu i gråmalet 
metalplade opdelt i tre sektio
ner. Radio- og navigationsud
styr i midten og flyveinstru
menter mm. i venstre side. 



OY-PBS er den første fabriksnye Skyhawk i Danmark i mange år. 

I højre side er der plads til 
yderligere instrumenter etc. 

Alle motorinstrumenter er 
elektriske, dvs. slut med olie
og benzinledninger i kabinen. 
Instrumenterne er baggrunds
belyst og hele panelet er oplyst 
af et lysstofrør på undersiden 
af instrumentskyggen øverst 
på panelet. 

Sikringer og elektriske kon
takter er placeret nederst på 
det venstre panel mellem ho
vedafbryderen og afbryde ren 
til radio-/nav-udstyret. 

Tankvælgeren,dersidclerne
derst på midterkonsollen, har 
tre stillinger: Left, Right og Both. 
Der er ikke nogen OFF-stilling, 
men i stedet en kontakt der 
lukker for brændstoftilførslen. 

Om Igen 

Cessna har mærkværdigvis 
også lavet nogle ændringer, 
der ikke er så heldige. De nye 
solskærme er blot et stykke 
upolstret metalplade, som 
man skal huske at dreje frem
ad mod forruden. Hvis de pe
ger indad mod piloterne, kan 
høje personer under uheldige 
omstændigheder risikere at 
lægge pandebrask til den u
polstrede kant. Uha. 

En anden underlig ændring 
er konsekvensen af en tekst 
på instrumentpanelets højre 
side. Smoking prohibited står 
der. Rygning forbudt, og når 
der er det, er der jo heller ingen 
grund til at installere askebæ
gere. Så de er væk. En anden 
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konsekvens af rygeforbudet er, 
at der selvfølgelig så heller ikke 
er behov for en cigartænder. 

Som ikke-ryger gør det mig 
ikke noget. Men jeg mangler 
cigartænderstikket til min mo
biltelefon, min håndlampe og 
ikke mindst til den håndholdte 
GPS-modtager. Dette forhold 
må Cessna gøre noget ved. 
Ikke for rygernes skyld, men 
for alle de tusinder, der har be
hov for strøm til de små GPS
modtagere. Det må være en 
simpel sag at ændre. 

Benzinpumpe 

Vi var klar til at starte. Med ind
sprøjtningsmotoren er proce
duren ændret. Der er nu ikke 
nogen primer at pumpe, men 
der er kommet en ny kontakt 
til en elektrisk brændstofpum
pe, der under start sørger for 
at bringe benzin frem til cylin
drene. Det er godt, at denne 
pumpe kun skal anvendes 
under start af motoren, for den 
giver en infernalsk støj fra sig. 
Det må kunne gøres på en 
mindre støjende måde. 

Gashåndtaget og blan
dingshåndtaget er stadig af 
cykelpumpetypen. Blandings
håndtaget er dog af den mere 
præcise, drejelige type som 
bl.a. anvendes i Beech Bonan
za og Mooney. 

Støjniveau 

Starttilladelse til Roskildes ba
ne 21 er modtaget. Bremser-

ne slippes og OY-PBS accel
lererer ned ad banen. Ved om
kring 60 knob vil den gerne 
flyve, så vi går i luften og dre
jer vest på. Med ca 150 I ben
zin og to mand ombord stiger 
vi med omkring 1000 ft/min. 

Der har i Cessnas presse
meddelelser været anført me
get om den nye støjsvage Cess
na. Den nye langsommere-ro
terende propel skulle nedbrin
ge den udvendige støjniveau 
med 4 dB, og støjniveauet i ka
binen skulle også været sæn
ket betydeligt. Vi havde med 
vilje undladt at benytte hoved
telefonerne for at kunne {om
end subjektivt) vurdere det sid
ste. Kommunikationen med 
tårnet foregik godt gennem 
højttaleren i loftet og hånd
mikrofonen. Derimod var det 
vanskeligt at føre en samtale i 
cockpittet {det var det også i 
gamle Cessna'er). 

Stabil 

Undervejs vestpå prøvede vi 
forskellige discipliner så som 
langsom-flyvning med og 
uden flaps, ottetaller og cirk
ling med forskellige grader af 
krængning. Under alle forhold 
ligger Cessna'en fuldstændig 
stabilt; man kommer ikke ud for 
kedelige overraskelser her. 

Det er en fornøjelse at sid
de i den nyindrettede kabine 
med gode sæder, velsidden
de rulleseler og et velfunge
rende friskluftanlæg. Med ho
vedtelefoner på vil man nyde 

--
at kunne flyve de 5 - 6 timer 
brændstoffet rækker til. 

Efter lidt sight-seeing over 
Vestsjælland, aflytning af Ros
kilde ATIS og opkald til Roskil
de Towerfik vi lov at lave en lige 
anflyvning til bane 11. OY-PBS 
er fuldt I FA-udstyret og vi satte 
ILS'en til bane 11 op. En plan 
om at lave nogle landings
øvelser opgav vi på grund af 
kraftig trafik på begge baner. 
Med omkring 70 knob på kort 
finale satte vi fulde flaps (30 
grader), og landingen forløb 
som forventet uden problemer. 
Det var der ingen ben i, - som 
de siger i en vis TV-reklame. 

Velpolstrede forsæder i en be
hagelig kabine. Øverst sol
skærmene, der kun er en bar 
plade. 

... 



Faktaboks 
Cessra 172R Skyhawk 
Basispris: 124.500 US Dollars 

Motor: Textron Lycoming I0-
360-L2A 
160 hk ved 2.400 omdr.imin. 

Propel: McCauley to-bladet. 
fast indstillet bladvinkel. 
diameter 188 cm 

Spændvidde ............ 11.0 m 
Længde.. ... . . ............ . 8 1 m 
Hojde ............................. 2.70 m 
Tornvægt ..................... 725 kg 
Max startvægt.. ............ 1 .113 kg 
Max hastighed ... 123 knob 
Rejsehastighed 
(80% ydelse i 8.000ft) . 122 knob 
Stallhast1ghed ............. 47 knob 
(flaps nede) 
Max. stigehastighed ... 720 ft/min 
Tjenestetophojde ....... 13.500 ft 
Rækkevidde 
(60% ydelse i 10.000 ft) 687 nm 

Elektronik 
De fleste flyfabrikker er efter
hånden gået over til at levere 

radio- og navigationsudstyret 
i standardpakker. Hos Cessna 
findes en VFR-pakke og en 
IFR-pakke. Endvidere er det 
muligt at få installeret en IFR
certificeret GPS-modtager og 
en enkeltakset autopilot. Men 
så har man også brugt 15.000 
US dollars ud over standard
prisen på 124.500 US dollars, 
- og så har man endda ikke få
et hjulskærme med. De koster 
yderligere 1.200 dollars! 

Velkommen tilbage 
Den nye Cessna er en god for
nyelse af et af verdens mest 
producerede fly. Den gennem
arbejdede kabine ledertanker
ne hen på moderne bilers 
indretning. Kvaliteten af arbej
det ser både indvendigt og ud
vendigt godt ud med et par ne
gative detaljer, men med end
nu flere gode. 

Desværre har dollarens 
kursstigning det sidste års tid 
betydet, at den i danske kro
ner er steget over 130.000, 
men det er i hvertfald ikke fly
ets skyld. Velkommen tilbage, 
Skyhawk. • 

Cessna 182 på pmduktionslinien i [ndepende11 e i Kansas 

Prelimlnary Performance & Spedfications 
Range 
Cruise Speed at 75% Power at 8,000 rt 
Cruise Speed Maximum S.L 
Service Ceiling 
Rate-of-Climb S.L. 
Takeoff Distance (Ground Roll ) 
Maximum Ramp Weight 
Fuel Capacity (Usable) 
Useful Load 

s 

God komfort er der også i bagsædet med separat lys og 
friskluftdyse. Bøjlekrogen i bagruden er en god ide. 

Horsepower 2,400 RPM 
Engine, Fuel injection 
Prolllellet 

SUN-AIR of Scandinavia A/S 
Lufthavnsvej 33, 7190 Billund 

680NM 
120 KTS 
123 KTS 

l 'l500 FT 
7"iO FPM 

940 FT 
2.4'i7 LB 

•n US C1 L 
849 LB. 

160 HP 
Textrnn Lycommg I0-360L2A 

McC-auley. 2 Bladed f"ed Pitch 

Telefon +45 7650 0100. Fax +45 7533 8618 



C-5 Galaxy fra Travis AFB, 
Californien. Bemærk ATR'en! 

Coronet Beacon 
C-141 Starlifter også fra 

Ti'avis og en reserveenhed. 
C-141 er ved at være slidt op 
og afløses langsomt af C-17. 

Forstærkningsenheden, der 
besøgte Flyvestation Karup i 
maj/juni, var denne gang fra 
Texas:457th Fighter Squadron, 
301 st Fighter Wing, U.S. Air For
ce Reserve, Joint Reserve Ba
se Forth Worth. I fodbold lyder 
det jo ikke godt med et reser
vespækket hold, men det mod
satte gør sig gældende her. Bå
de transport- og tankfly enhe
der har overtaget flere og flere 
opgaver fra det »regulære« fly
vevåben. I realiteten er der dog 
i alle eskadrillerfast personel til 
at sikre kontinuiteten, mens 
reserverne passer deres nor
male arbejde. I F-16 enheden 
her flyver hovedparten af pilo
terne i civil ruteflyvning. 

C-5 under start. Hovedhjulene drejer 90 grader før de fældes ind. C-130 til transportstøtte på kortere ture i Europa. »MX« står for 
Maxwell AFB, Alabama. 

» Texas Falcons« fløj i 93-94 368 missioner på »Deny Flight« opgaver over ex-Jugoslavien. F-16C Blod< 30 har General Electric F110 
motor. Betydeligt stærkere end den oprindelige Pratt & Whitney F100 kræver den mere »luft«, så luftindtaget er større. Den nederste 
del af halefinnen er udbygget til en »kasse«, der skulle indeholde et nyt selvforsvarssystem -ASPJ. (Airborne Se/f-Protection Jammer). 
Det blev imidlertid aldrig bygget, så ECM bæres udvendigt. (Mellem hovedhjulene). 



Aalborg Lufthavn a.m.b.a.'s 
område, fotograferet den den 
12. juni (selve flyvefeltet er fort
sat statens ejendom). Andels
havere er kommunerne Brovst, 
Dronninglund, Fjerritslev, Hals, 
Løgstør, Nibe, Pandrup, Sejl
flod, Skagen, Skørping, Støv
ring, Aabybro og Aalborg. 

Foto: FSN Aalborg 

Aalborg Lufthavn 
overdraget til lokalt selskab 
Af lufthavnschef Wllllam Bliihme 

På generalforsamlingen i Aal
borg Handels- og Industrikam
mer for fem år siden var da
værende trafikminister Kaj 
Ikast foredragsholder. Der blev 
dengang diskuteret flere for
hold omkring Aalborg Luft
havn, blandt andet de dårlige 
forhold for landing i tåget vejr. 

Diskussionen endte med, 
at Kaj Ikast spurgte om man 
lokalt ville købe lufthavnen. 

Det var første gang man 
hørte, at der kunne være mu
lighed for at overtage Aalborg 
Lufthavn. 

Der skete imidlertid først 
noget, da trafikminister Jan Trøj
borg nogle senere gentog til
buddet om en lokal overdragel
se. Dengang lød tilbuddet end
da på en gratis overdragelse. 

Aalborg Erhvervsråd be
sluttede at ofre de nødvendi
ge midler til at foretage en un
dersøgelse af, hvad der kun
ne ligge bag tilbuddet om en 
»gratis overdragelse« af Aal
borg Lufthavn. 

Der blev nedsat en styre
gruppe, som godt hjulpet af 
embedsmænd og eksterne 
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rådgivere kulegravede mulig
hederne i lufthavnen. 

Undersøgelserne resulte
rede i, at Aalborg Erhvervsråd 
kunne anbefale de nordjyske 
kommuner samt amtet, at de 
skulle have et tilbud om at del
tage som andelshavere i et 
fælles luftfartsselskab. 

13 kommuner har valgt at 
slutte op omkring ideen om lo
kal drift, og disse kommuner 
har givet hinanden håndslag 
på at ville drive Aalborg Luft
havn på en sådan måde, at 
lufthavnen fortsat kan virke til 
gavn for hele landsdelen. 

Lufthavnen ledes fremover 
af et repræsentantskab med 
medlemmer fra alle de delta
gende kommuner. Der er ned
sat en lille bestyrelse på syv 
bestyrelsesmedlemmer be
stående af politikere og er
hvervsfolk. I bestyrelsen er 
også medarbejderne repræ
senteret. 

Borgmester Kai Kjær og trafik
minister Bjørn Westh under
skriver aftalen. 
Foto: Erik Gjørup Kristensen 

I forbindelse med overdra
gelsen af Aalborg Lufthavn 
skal der indgås en ny driftsaf
tale med Forsvaret, som også 
fremover skal levere brand- og 
redningstjeneste. 

Flyveledelsen vil blive leve
ret af Statens Luftfartsvæsen, 
som har indgået kontrakt med 
Forsvaret foreløbig for en tiårig 
periode. 

Aalborg Lufthavn Amba er 
koncessionshaver og har 
derfor ansvaret overfor de ci-

vile myndigheder for, at alle fly
vesikkerhedsmæssige forhold 
opfylder de gældende be
stemmelser. 

Aalborg Lufthavn har været 
inde i en god udvikling med sti
gende chartertrafik, nye ruter 
og deraf følgende passagertil
vækst. Der er således pr. 1. juli 
1997 en samlet passagerfrem
gang i forhold til samme perio
de sidste år på 14,8 %, hvilket 
svarer til 44.000 flere passage
rer. • 



I England betyder den første 
weekend i juli Popular Flying 
Association Rally på Cranfield 
i Bedfordshire, hjemsted for 
Cranfield (tekniske) universitet. 

Vejret i år havde ikke været 
særlig venligt, så der var en 
masse mudder i dele af teltom
rådet. Men flyparkeringsom
rådet var fint, og det var der 
brug for - der kom et godt styk
ke over 1.000 besøgende fly. 

Til trods for at der var 
mange hjemmebyggede fly 
ikke blot fra Storbritannien, 
men også fra udlandet, bl.a. 
Danmark, var de næsten alle 
velkendte modeller. 

Det britiske byggesætfly 
Europa førte sig rigtig frem, og 
der var formentlig flere af den 
end af nogen anden bygge
sættype. 17 i alt, heraf to med 
næsehjulsunderstel. 

Hurtig franskmand 

Eneste rigtige nyhed var det 
franske byggesætfly Dyn Aero 
MCR 01, et tosædet (side-ved
side) lawinget monoplan. 

Kroppen er af kulfiberkom
posit, understellet - af bladfje
dertypen - også af komposit. 
Vingerne kan laves af alumi
nium eller af kulfiberkomposit 
over skumribber og kulfiber
kompositbjælke. 

Prototypen har fløjet i over 
et år i Frankrig og tre kunder 
er færdige med deres fly, mens 
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syv andre fly nærmer sig deres 
første flyvning 

Der kan vælges mellem 
motorer som Rotax, JFX, Ja
biru (fra Australien) og Mid
West. 

MCR 01 kan bygges som 
VLA eller UL. Flyet er 5,48 m 
langt og VLA-udgaven har en 
spændvidden på6,63 m, UL-ud
gaven på 7,8 m. Tornvægten 
henholdsvis 230 kg og 240 kg. 

Med en Rotax 912 på 80 hk 
er hastigheden 306 km/t (VLA), 
henholdsvis 277 km/t (UL). 
Stigehastigheden for UL-udga
ven er 10, 1 m/s, rækkevidden 
for VLA-udgaven 2.300 km. 

Installeres en Rotax 914 på 
100 hk, bliver hastigheden 328 
km/t (VLA), henholdsvis 299 
km/t (UL). 

Dyn Aero, 19 ruede l'Avia
tion, F-21121 Darois, Frankrig. 
Tlf. 00 33 3 80 35 60 62, fax 00 
33 3 80 35 60 63. 

Engelsk - eller belgisk? 

En anden nyhed, som dog kun 
er delvis bygget, var Mission 
M212-100, vinder af Royal 
Aeronautical Society's kon
struktionskonkurrence om nye 
lette fly. Det er den tosædede 
model af en serie, der også 
omfatter en 2+2 sædet, en 
udgave til kunstflyvning og en 
firesædet rejseudgave. 

M212 er tegnet af Filip Lam
bert fra College of Aeronautics, 

Cranfield og imødekommer 
fuldt ud kravene i FAR 23. 

Flyet er helt af komposit og 
skal have en 150 hk Zoche Ae
rodiesel, konstrueret til at bru
gejetbrændstof eller dieselolie. 

Prototypen bygges i Belgi-

en og skulle have fløjet i for
året, men kun halefinnen var 
udstillet. 

Lambert Aircraft Enginee
ring, Lupinestraat 5, B-8500 
Kortrijk, Belgien, tlf. og fax 00 
3256213347. • 
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Model
siderne 

Af Wilhelm Willersted 

Udviklingen af Glosters jet
drevne kampfly G.41 Meteor 
skete naturligvis i allerdybeste 
hemmelighed. I februar 1941 
bestilte Air Ministry tolv proto
typer. Den første Meteor var 
udstyret med to Rover moto
rer på beskedne 454 kg tryk
kraft, men så fik man frem
skaffet de Havilland-fabrik
kens Halford jet-motor på 680 
kg, og så lykkedes det den 17. 
juni 1943 • altså bogstavelig 
talt - med hiv og sving at få Me
teor'en i luften. Den første pro
duktions- Meteor F.1 - udstyret 
med fire 20 mm Hispano ma
ski nkanoner og med Rolls
Royce motorer - fløj den 12. 
januar 1944. 

RAF besluttede, at 616 
Squadron skulle indlede jet-al
deren. Eskadrillen, der var ba
seret i Culmhead i Somerset, 
havde betjent sig af Spitfire 
Mk. VII og var især beskæftiget 
med recognoscerings-flyvnin
ger over Kanalen - forud for den 
planlagte invasion på det eu
ropæiske fastland. 

Eskadrillechefen og fem af 
hans bedste piloter fik ordre til 
at stille i Farnborough, og her 
stiftede de for første gang be
kendtskab med Gloster Mete
or jet-jageren. 

Piloterne fandt, at flyet var 
nemt at have med at gøre. 
Deres største problem var 
faktisk, at flyet havde næse
hjul. De var jo tidligere vant til 
de tail-sittende Spitfires. 

Ved leveringen af eskadril
lens første Meteor F.1 flyttedes 
den til Manston, og i løbet af et 
par uger fik man leveret fjor
ten Meteor F.1 - og nu var over 
30 af piloterne i 616 Sq. chec
ket på typen - og meget ivrige 
efter at komme i kamp! 

Indsat mod V-1 

RAF besluttede sig til at sætte 
Meteor'en ind mod de flyven
de V-1 bomber, der skabte 

30 

RAF's allerførste 
kamp-jet 

Det var som bekendt nyligt afdøde Frank Whittle, der opfandt og udvik
lede Englands første jetmotor, og det var et nært samarbejde med Glos
ter-flyfabrikkens chefkonstruktør George Carter, der manifesterede sig i 
briternes førstejetkampfly - F.9/40 - Gloster G.41 - med tilnavnet Meteor. 
Man var nødt til at lade flyet blive to-motoret, fordi de nye jet-motorer 

endnu var så svage, at en enkelt motor ikke var nok til at klare paragraffer
ne mellem himmel og jord. Til gengæld viste det sig, at Carters fly-kon
struktion var så god, at man op til mere end en halv snes år eller afslutnin
gen af Anden Verdenskrig verden over stadig kunne møde efterkommerne 
af hans Meteor-fly i diverse versioner. 
Meteor skulle også blive det første danske militære jet-kampfly. Danmark 

fik nemlig sine første to Gloster Meteor Mk.IV leveret i oktober 1949. 
Nu har Tamiya netop lanceret en flot plastic-model i skala 1 :48 af den 

første version af Gloster Meteor, nemlig F-1 'eren, og den kan jeg varmt 
anbefale/ 

skræk og rædsel - især i ci 
vilbefolkningen - i det sydlige 
England. Taktikken var, at Me
teorerne med deres øgede 
hastighed • sammenlignet med 
de konventionelle propel-drev
ne jagere - skulle kunne »løbe 
V-1 'erne op« i luften og med de
res kanoner uskadeliggøre 
dem, inden de nåede deres 
mål. 

Den 27. juli 1944 gik major 
Watts og flyverløjtnanterne Dean 
og McKenzie i tre Meteor F.1 til 
angreb mod en enkelt V-1 , der 
for fuld fart var på vej mod sit 
mål. Watts var den eneste af 

de tre, der nåede på skudhold 
af V-1 'eren - de to andre fik 
nemlig akutte motor-proble
mer. Men lige netop som Watts 
skulle sende en dræbende 
salve ind i den flyvende bom
be, strejkede maskinkanoner
ne (fandens osse!) - ogV-1 'en 
kunne uanfægtet fortsætte sin 
grumme vej. 

RAF bestemte derfor, at 
Meteorerne altid skulle opere
re i par, så var man - formentlig 
- sikker på, at i hvert fald det 
ene flys kanoner ville virke! 

Den 4. august kom major 
Watts tæt på en V-1 , der var 

Meteor-modellen er camoufleret i olivengrønt og mellemgå på 
oversiden og lysegrå på undersiden. Mærkerne er til en F.1 fra 
Eskadrille 616, den første jet-operationelle i RAF. 

på vej mod Tunbridge Wells i 
Sydengland. Hans wing-man 
fik desværre samtidig - til en 
afveksling!- motor-problemer, 
og så var Watts nu igen alene 
på skuepladsen. 

Efter den første salve svig
tede kanonerne!! Watts satte 
sin Meteor i et blødt dyk og 
kom lige op på siden af Luft
waffe-misdæderen. Han ban
kede krapt med sit jetfly og 
kom derved så tæt på, at luft
strømmen forvirredeV-1 bom
bens ikke alt for avancerede 
gyro-styring - og resultatet var, 
at den flyvende bombe styr
tede til jorden og eksploderede 
på en mark uden at gøre skade 
på andre end mosegrisene -
eller hvem der nu på den måde 
fik Hitlers skurkestreger at føle! 

Fremover lagde Meteor -
piloterne nu denne taktik til 
nedkæmpelsen af V-1 'erne: 
Man skulle gå ultratæt på den 
flyvende bombe og så lade 
luftstrømmen og -hvirvlerne 
gøre arbejdet færdigt . 

Den almindelig opfattelse, 
at RAF-piloterne normalt vip
pede til de flyvende bomber 
med deres fly's vinger, var fak
tisk for farlig at realisere i vir
keligheden, så den blev i følge 
de implicerede piloter normalt 
ikke anvendt, selv om man fle-
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re steder har kunnet læse, at 
dette V-1 vipperi trods alt lyk
kedes i enkelte tilfælde. 

Det lykkedes naturligvis 
også ind imellem at bruge Me
teorens maskinkanoner mod 
de flyvende bomber, for det var 
heldigvis ikke altid, at der var 
»klemmere« i kanonerne. 

Eskadrillen gjorde iøvrigt i 
de dage kål på 13 V-1 bomber, 
og det var med til at styrke 
moralen - især i civilbefolknin
gen! 

Men nu havde man i offent
ligheden hørt om Meteor, og 
mange snakkede derfor vidt 
og bredt - trods security'en -
om det nye, hemmelige, briti
ske super-kampfly. 

Jet i luftkamp 

I forbindelse med at Luftwaffe 
satte deres nye, jetdrevne Mes
serschmitt Me 262 ind, opstod 
tanken, at englænderne skulle 
bruge deres jetfly mod dem. 
Men RAF ønskede ikke umid
delbart at benytte deres jets i 
luftrummet over det tyskbesat
te, europæiske fastland, af frygt 
for at et af de nye fly skulle falde 
i tyskernes hænder. 

Meteor havde et robust næse
hjuls-understel, som i første 
omgang gav problemer for de 
piloter, der var vant til at flyve 
i maskiner med halehjul. Men 
jetflyet var nemt at betjene! 

Her er af de første officielle 
billeder, som RAF underkrigen 
udsendte af deres nye »hem
melige« Meteor-jetfly 
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Men da både Me 262 - og 
lidt senere Me 163 Komet - nu 
også var en trussel mod de 
amerikanske bomber-forma
tioner, besluttede RAF at pla
cere Meteor-jagere på den an
den side af Kanalen. 

Meteor viste sig ret effekti
ve mod jordmål. Fly fra eska
drillen angreb således i begyn
delsen af maj 1945 Luftwaffe
basen i Schonberg og ødelag
de 46 tyske jagerfly på selve 
flyvepladsen! 

Første angreb mod et fjend
ligt fly i luften indtraf, da en Me
teor F.1 overraskede en Fiese
ler Storch, der luntede afsted 
i lav højde. Den tyske pilot fik 
rystet Meteoren af sig ved at 
flyve lavt og langsomt, og det 
var faktisk først, da Storch'en 
var landet på en mark, at Me
teoren kunne få has på den -
med sine - uheldigvis for Luft
waffe-piloten -denne gang vel
fungerende maskinkanoner. 

Om morgenen den 2. maj 
1945 kom fire Meteor ind på 
livet af et antal FW 190. Men 
inden de kunne gå i nærkamp, 
dukkede en håndfuld Spitfires 
og Ternpest fra RAF op på 
skuepladsen. De britiske pilo-

Tamiya-sættet af Meteor F.1 i skala 1 :48 giver blandt andet 
mulighed for at man kan få et kig ind til jetmotorerne -og cockpittet, 
der er meget detaljeret! 

ter troede, at Meteorerne var 
Me 262 og begyndte vildt at 
angribe dem! 

Så Meteorerne måtte lyn
hurtigt lade FW 190'erene slip
pe væk og selv redde sig sik
kerhed! 

Det har nok ikke været sær
ligt blide ord, der har lydt over 
radioen - og der har nok været 
eftersidning i fjernkendings
skolen senere på dagen! 

En overgang lod RAF iøv
rigt deres Meteorer male hvide 
over det hele, for at man skulle 
kunne se forskel på dem og 
Me 262'erne. Men den hvide 
bemaling var så besværlig at 
arbejde med - den skallede 
nemlig af i store flager - at man 
i løbet af kort tid vendte tilbage 
til den almindelige camoufla
gebemaling for britiske jager
fly, for så at håbe på, at de al
lierede lærte at kende ven fra 
fjende! 

Modellen 

Gloster Meteor F.1 fra Tamiya 
er et fremragende samlesæt i 
skala 1 :48. Cockpittet og pi
loten i sin tunge læderdragt -

det var jo før G-dragterne - er 
meget detaljerede. Der er hund
rede enkeltdele, som alle pas
ser flot sammen - uden proble
mer og »flash« - som man kan 
forvente det fra Tamiya, der er 
en af markedets bedste sam
lesæt-producenter. Men bæ
vende dansk hjerte kan man nu 
håbe på, at den japanske 
modelfabrikant forbarmer sig 
over de danske modelbyggere 
og lancerer en Meteor Mark IV 
- som vi jo havde herhjemme -
og/eller måske også - mens vi 
er igang med drømmerierne -
at udsende træningsudgaven 
T. 7 eller natjager-versionen 
NF.11, som jo også gebærde
de sig på vore kanter. Vi kan 
naturligvis bare håbe, men indtil 
da, så er F.1 ikke noget dårligt 
model-alternativ. • 

Data for 
Gloster G-41 Meteor F.1: 

Spændvidde: ...... 13, 11 m. 
Længde: ............. 12,57 m. 
Højde: ................... 3,96 m. 
Tornvægt: ........... 3692 kg. 
Startvægt: .......... 6257 kg. 
Max.hastighed: ... 668 km/t 
Tophøjde: .......... 12.190 m. 



Oscar 
Yankee 

Tilgang 

OY- Type Fabr. nr. Reg.dato Ejer 

EMC Yakovlev Yak-52 80100 27.7. Søren Dolriis, Helsingør 

Kommentarer 
Der er ikke meget at rapporte
re denne gang, formentlg pga 
sommervejret, ferie m.v. 

Yak-52 OY-EMC er købt i 
Sverige, ex SE-KDC, men har 
allerede været et års tid i Dan
mark. 

En tilføjelse: Cessna F 150J 
OY-FKR (sletninger, april) 
havarerede den 1 O. juni i fjor 
ved Virklund. 

Slettet 

OY-

HDJ 
HJC 

Type 

Bell 206A 
AS 35082 

Ejerskifte 

OY- Type 

Dato 

7.7. 
1.7. 

Ejer 

Greenlandair Charter 
Unifly, Svendborg 

Reg.dato Nuværende ejer 

14.7. Anders og Michael Bundgaard, 
Hals 

2.7. Kirstine Karlog Mortensen, 
Augustenborg 

15.7. Professionals v/Jørgen Gram, 
Ebeltoft 

Årsag 

Solgt til Norge 
Solgt til Norge 

Tidligere ejer 

Jørgen Andersen, 
Dronninglund + 
Vagn Hansen, Åbenrå + 

ANH 

AZB 

BIV 

BKJ 
DMH 

Cessna F 172M 

Cessna F 172N 

Cessna F 337G 

PA-28-180 
Beech 35 

15.7. Dansk leasing v/Per Arpe, Vejle 
3.7. Danish Aircraft Owners, Roskilde 

Peter Cellet, Grenå 

Daninvest, Billund 
Gunnar Andersen, 
Holbæk+ 

DTM 

ENV 
IRP 
MXX 

M.S. 8808 

Cessna F 172M 
Cessna 208 
Ka6CR 

17.7. Peter Kristensen, Nørre Snede + 

2.7. Hans Jørgen Krogh, Åbenrå 
3.7. Danish Air Transport, Vamdrup 

30.6. Gerhard Nissen, Tønder 

Stephan Auer 
Fir.it Officer 

Lauda Air 

John Barbas 
Captain, Flight Tramer 

us AITTL'1)5 

Barry Roche 
Pilot 

P, rroleum He~copr,r, Ine 

THEY ASKED Us To MAKE 
THEM PROFESSIONAL PILOTS. 

WEDID. 
FOR OVER 30 YEARS, Sierra Academy of Aeronautics has tra ined 
thousands of men and women from around the world for 
rewarding careers in aviation. Ourproven training curriculum and ex
perienced staff combined with excellent California weather, ideal ter
rain, and complex airspace, prepare our students to succeed in the highly 
competitive professional pilot marketplace. 

We offer college degree options, assistance with J-1/M-1/F-1 visas, hous
ing, transportation and other student services. 
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AsK Us To MAKE You A PROFESSIONAL PILOT. WE WILL. 

SIERRA ÅCADEMV OF AERONAUTICS 
OAKLAND INTERNATIONAL AIRPORT 
OAKLAND, CALIFORNIA 94614 • USA 

Tel: 510.568.6100 • Fax: 510.553.0747 
Web: www.s1erraacademy.com 

Ema1l: adm1ssions@s1erraacademy.com 

In Scandinavia contact: Jorgen Andersen Tel: +45.4879.4525 
Nellerodvej 22, DK 3200 Helenge Fax: +45.4879.8722 

Aircrah Mechanic & Dispatcher Training Programs also avai/able. 

Navne 

Udnævnelse 

Økonomidirektør 
Agneta Bjorkman 
Den 1. juli tiltrådte Agneta Bjork
man som økonomidirektør i 
Københavns Lufthavne NS. 
Hun er medlem af direktionens 
ledelsesgruppe og har ansva
ret for selskabets økonomi, fi
nans, informationsteknologi 
og indkøb. 

AgnetaBjorkmaner 45 år og 
uddannet cand. merc. i regn
skabsvæsen og strategisk 
planlægning. Hun kommer fra 
en stilling som økonomidirek
tør på Statens Seruminstitut 
og afløser Stefan Buch, der nu 
er ansat i ØK. 

Vagn A. Nielsen, 
Ejstrupholm + 
Bioconsult, Åbyhøj 
Suluit Air, Nuuk 
Tønder Flyveklub 

60år 
MajorWagn 
Langebek 
Wagn Langebek, der bliver 60 
år den 16.september, indtråd
te i Flyvevåbnet i 1955, kom på 
flyveskole i Canada og gen
nemgik senere Flyvevåbnets 
Officersskole. 

I Flyvevåbnet har han fløjet 
typer som F-84G, F- BSD, F-104 
og RF-35F. Han har været in
struktør på Avnø og var fra 
1977til1981 chefforESK729. 

I årene 1981 til 1985 var han 
eskadrillechef på NATO-flyve
skolen på Shepard Air Force 
Base i Texas og fløj Cessna T-
37. Han sluttede sin militære 
karriere som adjudant hos 
Hendes Majestæt Dronningen. 

I 1988 kom Langebek ti 
Statens Luftfartsvæsen sorr 
luftfartsinspektør, men efter e· 
par år gik han over i den pri
vate sektor og har siden fløje· 
Fokker F.27 for Business Fligh 
Service og Starair. 

Men fordi Langebek blive1 
60, holder han ikke op med a 
flyve. Han er med i en gruppe 
der renoverer en Chipmunk o{ 
håber, at den bliver klar i løbe 
af efteråret. 
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Protektor: 
Hans Kongelige Højhed Prinsen 
Præsident: 
Grev Flemming af Rosenborg 
Formanci: 
Aksel C. Nielsen 

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

Organisationsnyt 

Dansk Svæveflyver Union 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholtvej 10, 7400 Herning 
Telefon 97 14 91 55 
Fax 97 14 91 OB 
Resultatservice:Tlf.: 97 14 93 25 
WEB-adr.: www.dsvu.dk 

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

Dansk Drageflyver Union 
Dagmar Skov 
Gl. Kirkevej 1, Tiset, 651 O Gram 
Telefon 74 82 20 15 

E-mail: arnborg@dsvu.dk 

Dansk UL-Flyver Union 
Åbent man.-tor .. 09.00-16.00, !re. 09.00-14.00 
Første lørdag i måneden 10.00-15.00 

Fax 74 82 24 00 Dagmar Skov 

E-mail : kda@postB.tele.dk 
Gl. Kirkevej 1, Tiset, 651 O Gram 
Telefon 74 82 20 21 
Fax 74 82 24 OD 

KDA-huset .. .... .. .............................. ... .................. 46141500 

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

Boe Nielsen .... ............... ...... ...... .... ..... ...... .... ...... . 46141501 

FLYV - Knud Larsen ............................................ 46141502 
Telefon 43 26 26 26, lok 2775 Fritflyvnings-Unionen 

Jens B. Kristensen 
Generalsekretær Henrik N. Knudtzon .................. 46141503 
Bogholderiet - Bente Larsen ........ .... .................... 46141506 

Dansk Kunstflyver Union 
Jason Green 

Skalborgvej 4, Rørth, 8300 Odder 

Annette Krøll .... ... ....... .. ...... ..... ........ .... ....... ........ .. 46141507 

Telefax ............................................. .. ... .. ............. 46191316 

Åhusene 5, 3500Værløse 
Telefon 40 77 74 89 

Llnestyrlngs-Unlonen 
Henrik Bentzen 

KDA's bestyrelse 
Aksel C. Nielsen (!md.) 
Bent Holgersen (næstfmd.) 
Dan Vendelbo 

Telefon 
98 29 36 36 
75 36 08 25 
46186909 
86670448 
86441133 

Ansvarsområde 
Internationalt 
Teknik/miljø 

Dansk Motorflyver Union 
DagmarTheilgaard 
Toftlundgårdsvej 12, Mikkelborg, 
6630 Rødding 

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

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

Palle J. Christensen 
Vagn Jensen 

~ 
Foreningen Danske Flyvere 
Protektor: Hans Koogellge Højhed Prinsen 

Formand: General Chr. Hvidt 
Generalsekretær: Luftkaptajn Erll< Thrane 

Sektetarlat: Vester FarlmaljS08de 7,4., 

1606 l<llbenhavn V 

Ny adresse 
Danske Flyvere's vært, Nor-
disk Flyforsikrings Gruppe, 
flyttede til lidt mere moderne 
lokaler den 1 . august 1997, og 
vi flyttede med. Sekretariatets 
adresse, tlf. og fax. nr. er nu: 

Vester Farimagsgade 7, 4. 
1606 København V. Tlf. 33 13 
06 43, fax 33 13 06 01. Konto-
ret er beliggende i Imperial-
bygningen overfor Vesterport 
Station. 

Danske Flyvere's 
Fond 
Den 18. august blev der i an-
ledning af foreningens fødsels-
dag i de landsdækkende 
aviser annonceret om mulig-
heden for at søge et legat fra 
fonden. Legater fra Danske 
Flyvere's Fond skal fortrinsvis 
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Public Relations 
Uddannelse 

Telefon 74 84 82 BO 

tilfalde forulykkede danske fly- re år. Bevares - vejret nødven-
vere eller deres efterladte, men diggjorde en del aflysninger, 
kan også tildeles forhenvæ- men det er ikke usædvanligt, 
rende danske flyvere og deres Jyllands vejr taget i betragt-
efterladte, som er værdige og ning. Det var blæsten over Lim-
trængende. Ansøgningsske- fjordens vande som drillede, 
maer til uddelingen i 1997 kan men de store eye-openers gen-
rekvireres gennem forenin- nemførte deres spektakulære 
gens sekretariat på ovenstå- programmer. Alt efter gemyt og 
ende adresse. Skemaer skal, indstilling har hver enkelt del-
bilagt kopi af Skattevæsnets tager sin/e favoritter, og det er 
årsopgørelse for 1996, være vanskeligt at afgøre om Frecco 
sekretariatet i hænde inden Tricolori eller Patrouille de Fran-
den 1. oktober 1997. ce er bedst. Beclsttil hvad? De 

er simpelthen perfekte - beg-
ge. 

Så kan man jo give det ene 

Danske Flyvere's hold en karakter for det kunst-

skovtur 1997 
neriske og en anden for discip-
lin - og omvendt for det andet 

Som bekendt accepterede ge- hold. So what. Gode er de, og 
neralforsamfingen bestyre!- mange andre også. 
sens forslag om at henlægge Vore egne F-16 bliver bed-
årets skovtur til FSN Aalborg i re og bedre. Nostalgisk gen-
forbindelse med det årlige syn med Draken, sædvanlig 
• Åbent Hus" -arrangement den fascinerende opvisning af Har-
15. juni 1997. rier. Hawk og Tornado er altid 

På side 5 i programmet står populære - og populært var 
der at "Personnellet ved FSN også Dansk Flyveres telt. 
Aalborg er stolte over ved FSN Aalborg havde velvil-
Åbent Hus at kunne præsen- ligt stillet et stort telt til rådig-
tere et meget flot program". hed for os tæt ved VIP-områ-
Det havde de alt mulig grund det. Og et stort telt var der brug 
til. Et formidabelt flot og vel- for, idet 150 havde tilmeldt sig 
komponeret opvisningspro- skovturen. Den kraftige blæst 
gram. Vistnok det bedste i fle- medførte, at teltet var fuldsat i 

lange perioder. Så kolm der et 
jet-brøl fra startbanen og teltet 
var næsten tom - i kort tid. 

Det var kun takket være en 
helhjertet opbakning fra vore 
sponsorer på transportområ-
det, FTK med C-130, Maersk 
Air med F50 og Cimber Air 
med ATR, at det lykkedes os 
at få alle tilmeldte fra Sjælland 
med. Vi er overbeviste om at 
ingen - trods blæsten - fortrød 
at de havde tilmeldt sig. For-
plejningen var første klasses -
med plus! En utrolig lækker 
buffet havde cafeteriet på fly-
vestationen al grund til at være 
stolt af. Telt og kommunikation 
stod stationen for - også dette 
til ug. I formandens fravær var 
det generalsekretærens opga-
ve at overrække det traditio-
nelle fanblad som tak til flyve-
stationens chef, oberst Bjerge-
Pedersen, med en stor tak for 
en helt igennem hjertelig imø-
dekommenhed til vore speci-
elle ønsker. Igen - i år- en skov-
tur, der vil blive husket. 

Næste arrangement: Fore-
drag den 14. oktober 1997. 
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Organisationsnyt 

Dansk Faldskærms Union 
Danmarksmesterskabet i disciplinerne stil og præcision afholdt af Nordjysk Faldskærmsklub 
på Lindholm Strandpark, det nye rekreative område midt inde i Ålborg by. Springene foregik 
fra en svensk helikopter og fra tre fastvingede Cessna-fly. Arrangementet havde fået en 
stor mediedækning og blev også en meget stor publikumssucces. 

Resultater: 
Med undtagelse af Torben Glud er alle de individuelle vindere enten en del af Dansk 

Faldskærms Unions bruttolandshold eller deltager i Dansk Faldskærms Unions hold for 
talentudvikling. Vinderne blev: 

Holdpræcision 
Præcision - A rækken - Seniorer 
Stil - A rækken - Seniorer 
Kombineret - A rækken - Seniorer 
Præcision - A rækken - Juniorer 
Stil - A rækken - Juniorer 
Kombineret - A rækken - Juniorer 
Præcision - B rækken 

Torben Glud 
Flemming Kallehave 
Flemming Kallehave 
Camilla Dalgaard 
Camilla Dalgaard 
Camilla Dalgaard 
Jan Bo Kristensen 
Jan Bo Kristensen 

Nordjysk Faldskærms Klub, Ålborg 
Nordjysk Faldskærms Klub 
Nordjysk Faldskærms Klub 
Nordjysk Faldskærms Klub 
Nordjysk Faldskærms Klub 
Nordjysk Faldskærms Klub 
Nordjysk Faldskærms Klub 
Randers Faldskærms Klub 
Randers Faldskærms Klub Kombineret - B rækken 

WORLD AIR GAMES 
i Tyrkiet 

Pernille Lykke. 

Til WAG i Tyrkiet sender Dansk 
Faldskærms Union det største 
hold som unionen nogensinde 
har haft til et mesterskab i 
udlandet. Baggrunden for dette 
store hold er at det internatio
nale faldskærms forbund har 
valgt, at afholde VM i Formati
onsspring og VM i Freestyle 
samt World Cup i Stil og Præ
cision under WAG. 

Landsholdet i Formations
spring består af Jørgen Han
sen, Mads Lund, Uffe Olesen, 
Anders Hansen, Henrik Niel
sen samt en videomand som 
i skrivende stund ikke er ud
peget. Foruden holdet er der 
udpeget 4 dommere nemlig 
Pia Holm, Henrik Christensen, 
Jan Knudsen og Karsten Hald 
Staarup. 

I Freestyle består holdet af 
Thomas Vince og Jakob Ras
ten samt Heidi Kjøgx som 
dommer. 

Desuden sendes vinderne 
af DM, Flemming Kallehave 
(herre), og Pernille Lykke (da
me), til Stil og Præcisions kon
kurrencen samt dommerne 
Lene Thomassen og Bo Falk. 

Derudover deltager Jury 
medlem Aksel Strandby Han
sen,Team Manager Hans Ca
røe, Team Coach Mads Lar
sen og Head of delegation 
Finn Larsen. 

Endelig deltager redaktøren 
af DFUs blad .Faldskærms
springer. i Dansk Faldskærms 
unions hold til de 1. World Air 
Games. 

~ DEN DANSKE BANK 

/IJ&fHEDE 
AIR BP Auto a/s, Aabybro 
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Flemming Kallehave. 

Express Rejser-@ 
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Formand: DagmarTheilgaard 74 84 82 80 

75 518755 
9714 53 73 
86441133 
53 67 73 05 
53615250 
98421599 

tlf. arb. 
Næstformand: Mogens Thaagaard 

Dansk Motorflyver Union 
Adresse: 

Kasserer: Vagn Jensen 
Sekretær: Ove Dyvad Jørgensen 

Tottlundgårdvej 12, 
Mikkelborg, 6630 Rødding 
Fax 75 51 83 42 

Bestyrelsesmedl.: Richard Matzen 
Louis Rovs Hansen 
Bjarne Hammer 

DMU/KDA videofilm-konkurrencen 
Som supplement til konkurrecebeskrivelsen i juli nr. er det besluttet 
at den video-sagkyndige vil være redaktøren af Alt om Foto & 
Video, E. Steen Sørensen og den flyvekyndige vil være 
redaktionssekretæren af Flyv, Knud Larsen. 

Præmierne til de fem bedste videofilm vil være gavekort til 
KDA Service på hhv. 1000 kr., 800 kr., 600 kr., 400 kr. og 300 kr. 

Nyt fra motorflyveklubberne 

Sæby Flyveklub har holdt 
generalforsamling i maj, hvor 
der som sædvanlig var en god 
stemning og stort fremmøde. 
På grund af istandsættelse af 
klubhus, støjberegninger og 
etablering af lys på banen var 
klubbens kontante beholdning 
faldettil en tiendedel. Det kunne 
have gået værre, hvis ikke der 
var blevet lagt så megen frivillig 
arbejdskraft og støtte fra Sæby 
Kommune. Efter generalfor
samlingen konstituerede besty
relsen sig med Rovs Hansen 
atter på formandsposten efter 
et par sabbatsår. 

Miljøberegningerne blev 
foretaget på grundlag af flyve
veje, der undgår at passere 
over beboelser under udflyv
ning. For begge baneretninger 
gælder at der skal drejes 1 5° 
mod syd efter start. 

Som det fremgår af AIP'en 
COM 1-1 har Sæby/Ottestrup 
fået stedindikatoren EKSA. 

I vinter blev der holdt syv 
PFT-teori aftener med delta
gelse af 18 medlemmer og der 
har været et besøg i den Tak
tiske træner på Flådestation 
Frederikshavn. 

I juni havde vi et flyv-ind af 
vore naboer fra Sindal Flyve
klub, der stillede med seks fly 
og 15 medlemmer til kaffe og 
snak i klubhuset. Torsdag den 
26. juni havde klubben arran
geret et besøg af den nye Piper 
Archer III på flyvepladsen, til 
glæde for både motor- og svæ
veflyvere. Efter demonstra
tionen på fløj Archer'en og fire 
fly fra pladsen til Sindal, hvor 
klubben der gav aftenkaffe. 

Dansk Drageflyver Union 
Nordisk mesterskab i drageflyvning 
Konkurrencen fandt sted i dagene 8. - 15. juli i Køping, Sverige. 

Danske placeringer (Individuelt): 
1 Lars Bo Johansen 
3 Lars Lauridsen 

Hold resultater: 
1 Sverige 
2 Danmark 

Paraglidlng World Cup 
Efter 4. afdeling af PWC '97 er Lol!lise Crandal , Danmark• 
placeret son nr. 2 på verdensranglisten tor kvinder. 
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Nordisk mesterskab 
i præcisionsflyvning 

Organisationsnyt 

Konkurrencen fandt sted i Elverum, Norge. 

Den Individuelle konkurrence: 
1 Bjørn Strøm Norge 
2 Mats Warstedt Sverige 
3 Bobo Hjulstad Norge 
4 Hans Birkholm Danmark 
11 Hans Møller Hansen Danmark 
14 Lago Laumark-Møller Danmark 
17 Kurt Gabs Danmark 
19 Dagmar Theilgård 

Holdkonkurrencen: 
1 Norge 185 p. 
2 Sverige 246 p. 
3 Finland 319 p. 
4 Danmark 361 p. 

Air BP Rally 

Danmark 

75p. 
100 p. 
110 p. 
112 p. 
249 p. 
321 p. 
355p. 
521 p. 

Det årlige rally fandt sted på Herning Flyveplads med 28 deltagere. 
Resultaterne tor de ti bedste hold: 

1 Hans Birkholm/Dan Birkholm 
2 Kjeld Lunderskov 
3 Kurt Heidfors/Goran Persson 
4 Knud Stabell/Jarl D. Nielsen 
5 Hans Møller Hansen/Kirsten Hansen 
6 Lago Laumark-Møller/Johs. Slot 
7 Kurt Gabs 
8 Henning 8. Andersen/Grethe Andersen 
9 Carsten Krok/Håkan Sjoberg 
1 O Arne Thomsen/Peder Brøchner 

81 p. 
94p. 

155 p. 
165 p. 
168 p. 
173 p. 
198 p. 
227p. 
246 p. 
286 p. 

LUFTFARTSSKOLEN 
Flyveinstruktør 
Billund og Roskilde 

6. oktober - 5. december 1997 

Flyveklarerer 
Roskilde 

3. november 97 - 1 O. marts 1998 

Ring for nærmere information direkte til 
Cathrine Grøn på telt.: 32 82 80 62 

-~ 
~ 

LUFTFARTSSKOLEN 
TLF: 32 82 BO BO 

li 

1, 
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Organisationsnyt 

"Nyt fra Unionen" 
Sidste år følte vi, at vi måtte ha
ve mere information ud til klub
ber og enkeltmedlemmer. Vi 
valgte en løsning med et foto
kopieret skrift med ovennævn
te titel og udsendte tre numre. 
Tilsyneladende var det en suc
ces, idet oplaget steg betrag
teligt for hvert af de tre numre. 
Resultatet heraf er, at 
produktion og udsendelse af 
dette skrift er såvel for dyrt som 
arbejdskrævende i en tid, hvor 
vi har måttet skære ned i med
arbejderantallet i unionsadmi
nistrationen. Hovedbestyrelsen 
har derfor til hensigt fremover 
igen i større grad at anvende 
FLYV som informationskilde til 
medlemmerne. Der er også 
den fordel derved, at alle med
lemmer modtager FLYV, mens 
kun de medlemmer, der jævn
ligt kommer i de enkelte klub
ber, fik lejlighed til at læse "Nyt 
fra unionen". 

S-teoriprøver 
1997 
I indeværende år var der kun 
to muligheder for at aflægge 
prøver, idet vi, som det vil være 
kendt, ikke gennemfører den 
tredje prøve i 1997. Efter første 
prøve var der i klubberne no
gen kritik af såvel formen som 
visse spørgsmåls formulering 
og indhold, og S-teoriudvalget 
har drøftet denne kritik. Resul
tater heraf er, at det ved kom
mende prøver vil blive tilstræbt 
at gøre disse lettere tilgænge
lige for den almindelige svæ
veflyveraspirant, ligesom 
spørgsmålene i endnu højere 
grad end tidligere vil blive nøje 
kontrolleret for deres indhold 
og relevans for svæveflyvning 
i Danmark. 

Der er i øvrigt etableret et 
særligt udvalg, som vil gen
nemgå uddannelsesnormar
ne og teoripensum med hen
blik på en modernisering af he
le uddannelsen. 
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GPS-logning 
Hurtigfærger skal i fremtiden 
logge deres aktuelle position, 
hastighed mv. Unionen har in
formeret Søfartsstyrelsen om 
vores erfaringer med logning 
af GPS-oplysninger og har 
indvilget i at indgå i et samar
bejde, hvor Søfartsstyrelsen 
kan trække på vores erfarin
ger. 

Danmarks 
Idrætsforbund 
DIF afholdt halvårligt repræ
sentantskabsmøde d. 31. maj. 
En del af debatten på mødet 
omhandlede de mulige æn
dringer i idrættens finansie
ringsgrundlag, som kan blive 
et resultat af Kulturministerens 
udmeldinger til idrætsorgani
sationerne. Også Team Dan
marks tilskud kan blive berørt 
deraf. Der er imidlertid endnu 
ingen afklaring på dette emne. 

Internt havde DIF's hoved
bestyrelse fremsat forslag om, 
at forbund/unioner med under 
2.000 medlemmer fremover 
skulle reduceres i dele af til
skuddene fra DIF. For svæve
flyveunionen ville forslaget 
kunne betyde en reduktion på 
godt 300.000 kr. årligt. Unio
nens repræsentanter tog sam
men med flere andre forbund 
aktivt del i debatten på mødet, 
og resultatet blev da også, at 
de nuværende reglerfortsat vil 
være gældende for de for
bund/unioner, der allerede er 
optaget i DIF. Skulle vi (og lad 
det ikke skel) komme under 
2.000 medlemmer, vil vi fortsat 
kunne oppebære fuldt tilskud 
fra DIF. 

Et andet vigtigt punkt på 
mødet var informationerne om 
edb-projekt "Idrætssystem", 
som er et resultatformidlings
og administrationssystem for 
såvel store som små forbund/ 
unioner og for klubber. Syste
met vil blive meget billigt for 
klubberne og vil give mulighed 
for direkte adgang til indberet
ninger til Betalingsservice, Gi
ro mv., ligesom indbe-ret
ningerklubber, unioner og DIF 
imellem vil kunne ske direkte 
edb-mæssigt via dette system. 
Systemet er for en dels ved-

kommende allerede igangsat, 
og vil være færdigudviklet in
den udgangen af 1999, på hvil
ket tidspunkt alle forbund/uni
oner vil have modtaget tilbud 
om tilslutning til systemet. Vi vil 
senere informere yderligere 
om dette system. 

Nyansættelse 
på Arnborg 
Tina Hagensen sluttede efter 
eget ønskes sit arbejde på 
Arnborg den 1. maj, og den 20. 
maj blev Lars Jensen ansat i 
stedet - dog med et lidt andet 
arbejdsområde. Med nyan
sættelsen og de kvalifikatio
ner, som Lars er i besiddelse 
af, overtog han de fleste ar
bejdsopgaver omkring drift af 
Svæveflyvecenter Arnborg, 
mens Helge Hald fik mulighed 
for at koncentrere sig i højere 
grad om konsulent- og admi
nistrative opgaver. Lars er indtil 
videre ansat frem til vinter, 
hvor der tages stilling til den 
fremtidige bemanding i admi
nistrationen og på svæveflyve
centret. 

Miljøgodkendelse 
på Arnborg 
Efter godt to års arbejde med 
de mange forskellige elemen
ter, som indår i et projekt om 
miljøgodkendelse, er en sådan 
nu stort set på plads for Svæ
veflyvecenter Arnborg. God
kendelsen pålægger brugerne 
af centret nogle registrerings
opgaver omkring de enkelte 
motorflyvninger, ligesom vi lø
bende skal dokumentere for
skellige forhold. Vi finder dog 
at kunne leve med det forslag, 
som nu er klar til høring. Selve 
høringsfasen er dog ikke af
sluttet, men det forventes dog 
at godkendelsen vil være i hus 
inden næste flyvesæson. 

Afgiftsfri benzin 
Sagen om benzin til flyoptræk 
er ikke helt afsluttet. Vi har gan
ske vistg fået afslag på fortsat 
at kunne købe afgiftsfri benzin 
efter de regler, som kunne 

henføres til landbrugsanven
de I se af køretøjer mv. (blå 
benzin), men det viser sig ved 
granskning af vores tidligere 
godkendelse af benzinanskaf
felser til flyoptræk, at denne 
godkendelse blev givet med 
direkte henvisning til "start af 
svævefly". Vi skulle således 
fortsat have samme mulighed 
for afgiftsfritagelse som motor
fly, hvilket vi har anmodetTold
og Skattestyrelsen om at se 
nærmere på. 

Meddelelser 
fra Unionen 
Nr. 22 af 07.04.97 
Kontingent. 

Nr. 23 af 14.04.97 
Godkendelse af GNNS flight 
recordere. 

Nr. 24 af 27.04.97 
Referat af hovedbestyrelses
møde 17.03.97. 

Nr. 25 af 30.04.97 
Pressedækning af DM 1997. 

Nr. 26 af 30.04.97 
Arnborg-guiden. 

Nr. 27 af 13.06.97 
Nyansættelse/organisations
ændring. 

Nr. 28 af 19.06.97 
Ny formular til radioprøve. 

Nr. 29 af09.07.97 
Flyvning i Sverige. 

Nr. 30 af 09.07.97 
Landssvæveflyvedagen. 

Nr. 31 af 15.07.97 
Kontingent. 

Nr. 32 af 21.07.97 
Forbud mod forfang af kunst
stoftowærk. 

Nr. 33 af 07.08.97 
Landssvæveflyvedagen. 

Nr. 34 af 07.08.1997 
PR seminar 1997. 
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Svæveflyvning 

1-21/9 
6-13/9 
19-21/9 
23/9 
2/10 
4/10 
13/10 
18-19/10 
25-26/10 
30/10 
8-9/11 
17/11 
22-23/11 
27/11 
29/1 

World Air Games incl. træning, Tyrkiet 
Hjælpeinstruktørkursus Hl-2 (9702), Arnborg 
Nordisk svæveflyvemøde, Råyskålå, Finland 
Rejsehold, Nordjysk Svæveflyveklub 
Rejsehold, Silkeborg Flyveklub 
IGC-møde, Paris 
Rejsehold, Skive Svæveflyveklub 
Nationalholdstræning, Arnborg 
PR-seminar 
Rejsehold, Kolding Flyveklub 
HB nr. 4 (97/98) 
Værløse Svæveflyveklub 
Svæveflyvekonference 

28/2 
7/3 
19n 

Rejsehold, Vestjysk Svæveflyveklub 
HB nr. 45 (97/98) 
Repræsentantskabsmøde 
S-kontrollant- og flyvechefmøde 
EM-klubklasse 1998, Tjekkiet 

Nyt fra svæveflyveklubberne 

Tølløse Flyveklub var dette års 
vært ved de Sjællandske Mes
terskaber, der afvikledes i pe
rioden 31. maj til den 7. juni. 
Der var tilmeldt 20 fly, som blev 
fordelt i to klasser efter handi
cap. Fly med handicap 100 og 
derunder fløj i en klasse kal
det tørklassen (og dermed ik
ke tilladt at medbringe vand). 
Fly med handicap 101 og der
over i en klasse kaldet våd
klassen, og tilladt at medbrin
ge vand. I tørklassen deltog fly 
som K6e, Twin Acre, Twin2, 
Astir, ASW15, Ls1, ASW19 og 
Cirrus 18 m. I vådklassen del
tog LS3a, LS4, PIK 20b, Mos
quito, Discus es, Janus C, 
ASW24 og Ventus 1. 

Resultatet af konkurrencen 
blev for tørklassen nr. 1 IL med 
977,3 p, nr. 2. M2 med 845 p. 
og nr. 3 G5 med 769 p. Resul
taterne i vådklassen: nr. 1 87 
med 2311,4 p., nr. 2 Y6 med 
2229,9 p. og nr. 3 70 med 
2016,9 p. 

Alt i alt et arrangement hvor 
vi var begunstiget af godt vejr 
om end ikke altid flyvevejr. Gla
de og positive deltagere, der 
med deres deltagelse i afte
nens fællesspisninger mm. var 
med til at skabe en stemning, 
der lover godt for fremtidige ar
rangementer. 
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Svævethy's medlemmer 
har indtil nu haft en sæson 
med mange flotte oplevelser i 
det nordvestjyske, hvor både 
foråret og sommeren har budt 
på mange gode dage. Forårets 
distriktskonkurrence huskes 
som noget helt specielt, hvor 
der blandt andet blev fløjet en 
opgave Morsø Flyveplads -
Lodbjerg Fyr - Hanstholm Fyr 
- morsø Flyveplads med over 
fem m/s i søbrisen langs vor 
middelhavsblå Vesterhav. 

Klubbens nyerhvervede 
Ventus 2c, OY-XSW, er blevet 
godt fløjet ind og bliver helt 
sikkert en værdig afløser for 
Nimbussen, som nu er solgt til 
en privat gruppe fra Silkeborg. 
Ventus'en forsynes med turbo
motor inden næste sæson. 

Strategien med at profilere 
Svævethy kraftigere i lokalom
rådet for at skaffe større og me
re stabil medlemstilgang, be
gynder at bære frugt i form af 
et passende stort skolehold, 
heraf et par elever, som alene 
flyver på E-Falken. Til sommer
lejren havde klubben lånt en 
2G af DASK, hvilket både gav 
klubbens medlemmer , lokal
pressen og medarbejdere fra 
TV Midt-Vest frisk luft i ansigtet 
- og som tilligemed for 2. gang 
i år resulterede i fornem TV
omtale af Svævethy. 

I Organisationsnyt 

Motorflyvning 

13-21/9 World Air Games (VM i rallyflyvning), Tyrkiet 

Ballonflyvning 

13-21/9 
15-25/11 

World Air Games, Tyrkiet 
VM, Saga, Japan 

Drageflyvning 

23/8-3/9 
6-7/9 
6.-21 /9 
1/11 

For-EM / HG - Slovakiet 
Chefinstruktørseminar - Fasterhalt 
World Air Games, Tyrkiet 
Repræsentanskabsmøde - Sjælland 

LØNSTRUP 

60 ÅR MED HANG TIL 

SVÆVEFLYVNING 
1937- 1997 

Jubilæums-træf 
~ RubJtrg gi lnrkrgdrd, la111trup 

13-14 september 1997 J L.----'::...:;.....::....:....~ ------
DANSK SVÆVEFLYVEHISTORISK KLUB 

Pressekommunikation 
Hvordan formidler vi budskaber 

KDA afholder kursus den 31.10-1.11.1997 på Nordjyllands 
Mediecenter, Åbybro. Nærmere kursusbeskrivelse i næste 
nummer af Flyv. 
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RO EQUIPMENT 
Skovvej 40 , 4622 Havdrup 

Telefax 4618 68 46 

46186909 

Cessna 172 Skyhawk 
Der søges seriøse interessenter 
til 6 ud af 1 O ledige parter i 
fabriksny Cessna 172 
hjemhørende på EKVH Ars 
flyveplads. Faste mdl. omk. 
kr. 350, -/Tacha kr. 350, -
Ring og hør nærmere på telt. 
3096 0337 / 9862 2188 /98661661 

~'" ,8/!? Tw1n? ~ Instruktør? 
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. 

'Jrt};/JJIJ@®U 
Alr-lll'IIIIIIIIC....Wllt 

Karup Lufthavn . Tlf.971012 66 

Rally MS 880 
sælges 

fløjet 550 timer 
Henv. tlf. 39 29 32 07 

Business Fr 
er autoriseret 
og reservedel 
Vi tilbyder vo 
både når det 

Sindal Alrport- D 

Part sælges 
I Cessna 172 
Stationeret på E KRK, GPS, 
IFR. Tacho kr. 500,-. 
Henv. Nlels Kjær 
Tlf. 4059 3059 

TRAFIKFLYVER 
UDDANNELSE 

FLY OG HELIKOPTER 
IUSA 

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

Comair Aviation Academy Ine 
fra Orlando, Florida: 
* En af USA's ledende flyveskoler 
* Ejet og drevet af Comair Airlines, 
en "Delta Air Lines C011DeCtion" 

* FAR Part 141 skole 
* J-1 og M-1 Visa 
* Privatpilot -ATP fly 
• "Airline" orienteret uddannelse 
* Egne lejligheder for eleverne 
* Gode muligheder for instruktørjob 

på skolen efter uddannelsen 
* http://www.cornairacademy.com 

Firn Officer f'romrns ved GTA 
fra Miami, Florida: 
* Nr. I i verden på Frrst Officer kurser 
* Kurser på: 

Beech 1900C- Shorts 360 
Boeing 727-200 

* Eleverne placeres i amerikanske 
passagerselskaber 

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

tidligere 

Skandinavisk representant fo~ HAi 
Comair og GTA: 

Tom Seglend, Skytebaneveien 7 A 
4300 Sandnes, Norge 
Tlf. & Fax:+ 47 51 62 08 96 
E-mail: seglend@online.no 

sA/S 

SAS FLIGHT ACADEMY 
og 

LUFTFARTSSKOLEN 
uddanner 

TRAFIKFLYVERE 
Ring eller skriv efter uddannelsesprogram med nærmere oplysninger 

om optagelsesbetingelser, uddannelsesfortøb, priser etc. 

••- hos: .TAJ 
~ 

FLIGHT ACAlll!IIY - TRAFIKFLYVERSKOLEN/ 
DANISH AVIATION COLLEGE 

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

Flyvetelefonistbevis (GEN) 
lnt. og Nat. VHF-beviser (BEG) 

Kurser starter medio September 
Ring for information 86 61 25 28 

CAl'Steø 
Undervisning i Luftfartsradiotelefoni 

Gl. Århusve· 43 8800 Vibor 

Helikopter opflyvning i USA 
Har du brug for opflyvningslimer 
på helikopter? Få dem i smukke 
omgivelser i nærheden af Rocky 
Mountains i Colorado. 
Kontakt Anton Lei på tlf. 7 458 3333 
el. fax 7458 2020 og få mere at vide 
om pris og helikoptertype. 

Flyveplads Nordsjælland 
Gård med miljøgodkendt flyveplads 
sælges. Areal 14,3 ha. Bebyggelse 1800 
m2. Velholdte bygninger. 
Totalrenoveret bolig. Gården har været 
drevet med Skotsk Højlandskvæg samt 
mindre industri. Pris 4 mill. 
Henvendelse til ejeren Helveg Kampmann 
Tif./ fn 48 28 72 40 

Erhvervsejendom 1684 m 2 

i Roskilde Lufthavn 
Udlejes samlet eller opdelt evt. salg. 
Værksted, værktøj, hangar, kontorer 

Kontakt Flemming Frandsen 
Tel 0044 1883 653 499 
Fax 0044 1883 653477 

Cykler 

Spareparts 
til bil/båd/fly/camping 

Ain:raft Service Center 
for Skandinavien og Ukraine. 

Fra bærbar til køreklar på 
få sek. NEOBIKE lev. kompl. 
m.3 gear,håndbremser,klok
ke, støtteben, pumpe og 
smart transporttaske m. skul
derstrop. Vægt 12,2 kg. 
Mål foldet 70x28x55 cm. 

til alle ejere/operatører af Beech-fly, 
ligeholdelse og reservedele. ____________ , ...... _ 

.JM authorization no. SLV Ol 4 

·. - Tel. +45 98 93 62 22 - Fax +45 98 93 64 93 

Tif. 3139 0883 / 4020 0883 

Cessna 172 
til opflyvning i Billund, 
Esbjerg og Vamdrup. 
Tachopris kr. 495,-. 

Henv. tlf. 7517 4485 
el. 2084 1408 



Flyveplads og fly sælges 
Godkendt privatflyveplads ved Limfjorden sælges. 
Velholdte bygninger: Hangar og sommerhus. Jord
areal ca. 10 tdr. land. 
Piper Cup Kit komplet sælges. Alle komponenter 
færdigrenoverede - klar til montage. Usædvanlig 
flot renovering - skal ses. Motor 65 hk - 0-stillet. 

Henvendelse Erik Døssing 
Tlf. dag: 86 65 85 33 - aften: 86 63 80 43 

Motorfalke sælges eller byttes 
SF 25A årg. 1966, 2400 start. 
Tid: 1200 t. Motor: HIRTH 10 A2C, 
1190 t. Hovedeftersyn 1994, nyt 
lærred/maling. Kun fløjet 3 t. siden 
eftersyn. Fin stand. 
Priside kr. 95.000,-. 
Gerne andet I bytte evt. veteranbil, 
motorcykel eller andet af værdi. 

Henv. '"· 40 62 89 98 

Cessna 172 sælges 
med 180 hk motor, 
trækkrog, VFR. 
En rigtig arbejdshest. 
Pris kr. 210.000,
Tlf. 66 66 27 28 

Beechaaft 35-03 Debonair for sale from 
Danish Airaaft Owners A/S 

The "yellow lady" Is from 1965 
H has flown In Denmarks since. • The serlalnumber Is CD-928. 

The faet about this alrcraft is: 
• Total time since new: 4697: 15 
• Engine total time since new/overhaul: 4697:15/589.00 
• Propeller time since overhaul: 218:00. Overhauled in 1994 with all 

SB's carried out. 
• Situation on airframe: Will be delivered with new C. of A. and new 

100 hrsJ annual inspection, registered in new owners name. All 
life limit components will be overhauled. Landing gear and wheel 
wells overhauled and painted in white like the new Bonanza's. 

• Situation on engine: Overhauled in 1989. Engine will be frtted with 
brand new cylinder section. 

• Situation on avionics: Audio panel W/marker KMA20,-intercom 
flightcom 403,-ADF Bendix T-12D,-Com #1 720 ch. Narco 
com120,-#2 760 ch. King KY92-01,-Nav#1 receiver Narco Nav 
14,- Nav #1 CDI Narco VOA50,-Nav#1 GS receiver Narco Ugr 
2A,- Nav #2 Narco nav 121,- DME King KN62A,- Transponder 
WJMode C. Narco AT50A,-Autopilot Brittain Nav-
flight WJNav 1/2 & hdg. 

The new owners Is hereby invHed to • 
have lnfluence on the flw. items: ! 
• o~ or two piece front windshield W • A •-
• Pamt and colour 
• lnterior DANIBH AIRCRAFT CJWNERS Alil 

•Avionics • 
Prlce: Depending on new owners decisions 

Contact: Danish Alrcraft Owners A/S 
Allan K.B. Jensen/ Maintenance manager. 
Tel: +45 4619 1219 • Fax+45 4619 1149 

Sælges 
Reims Cessna 177 Cardinal ser. no. 177-01163 TF-BKB 
før OY-AHU. Total tid 2800. Motor SMOH 840 TBO 2000 180HP. 
Prop TSO 100. Avionics: 
1 nav com NARCO - 2 com King KY-97A- AOF Bendix T-12-C 
lntercom - ELT NARCO 1 0 
Flyet er i god stand og ser pænt ud. Pris til salg DKK 250.000,
Spørg ener Baldvin Birgisson 
Tlf. 00354-552-8122, Fax 00354-562-0779 

-6 
Bliv 

CIVIL PILOT 111/k 
Få et job, 

hvor det går stærkt 
kvalificer dig N U ! ! ! 

Trafikflyveruddannelse 
skoling til instrumentbevis 

samt flermotorsskoling 

Ring tlf. 46 19 08 07 
for yderligere oplysninger 

Udlejes PA 28 IFR 
Billund Lufthavn. 

Er du ejer af grounded 
SZD-30 Pirat? 

Henv. tlf. 75 35 42 15 
efter kl. 17.00. 

Kontakt venligst 
Werner Bjerggaard. 

Tlf. 86 34 25 91 (aften) 

FLY 
181/SAlG/LEJE 

1996 Moone.y TLS .......................... TT 
1995 Ovation ..................................... TT 
1990 Baron B 58 ................................ TT 
1977 Cessna 340 .............................. TT 
1980 Navajo 310 .............................. TT 
1979 Chieftain .................................... TT 
1970 King Air B 90 ............................. TT 
1984 Cheyenne 1 A ............................ TT 
197 6 Citation 500 .............................. TT 
1980 Citation 501 .............................. TT 
1980 Metro 11 ..................................... TT 
1981 Metro IIA. .................................. TT 
1991 Schweizer 300C .................... TT 
1977 !l06 B 111 ................................ TT 

130 
200 
500 

3300 
4000 
5100 
6500 
2400 
5100 
5300 

13050 
15550 

625 
5500 

Ring for spec. eller anden rådgivning 
27 års erfaring. Alle flytyper 

Flemming Frandsen Airaaft Sales Ltd. 
London Biggin HIII Airport, England 

Tel. +44 (0) 1883 653 499 . Fax +44 (0) 1883 653 4 77 



LØSSALGSPRIS K-R.-32 
•_i, ·_1, ·,_:::' ~ .. -_t. :__ L·•·: :.-. _. .. !_ ... - - - -- - -

- ,•,.! '!~-- 1--- ~ . ..'iJiJ\ 1; .. :t,\i ::).;'. cioo 
Postbesørget blad 0900 KHC Fl_\'l .. :~1-.Ji;BEt--lET:3 E:18L10TEK 

JOH.::. f R.UPUE.J 240 , .JOHS"fRUP 
:2.7~.Q 81~LLERUP 

Lær at flyve 
HER ER 
FLYVESKOLERNE 

De anvendte bogstaver betyder uddannelse tll: 
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:trabegyndelsen og frem tiltrafikflyver
certifikat på twin. INSTRUKTØR:flyveinstruktøruddannelse. OMSKO-
UNG:typeomskoling 

HOVEDSTADSOMRÅDET 
AIR GATE APS 
Lufthavnsvej 44, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, TIi. 46 19 14 22 
Bornholms Lufthavn, Rønne 

TåSloge Flyveplads 

Alle cerlifika1er, bannerslæb. 
Speciale: US konverteringer, 1eon 9 og 10. 
Teori: A/NVHF / IVHF / FLT. lndMCUI( A-teorl. 

ALLERØD FL YVESKOLE 
Allerød Flyveplads, 3450 Allerød 
TIi. 4817 7915, Fax 48 14 01 48 
lntemel: www.dpp.dk/ekal 
A, I, Omskoong, PFT-A, I. Teon A, lnlJNat. VHF, FLT, Maise. 

CENTER AIR ApS 
Hangarvej M, Roskide Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tlf. 46 19 08 07, fax 46 19 08 37 
Odense Lufthavn 

A,B,1,Twin, instruktør. Kunstflyvning, halehjul, omskoijng, PFT
A,B,I, Twin. Na1./lnL-VHF, FLT, morse. Teori:A, B/1 og D. 
(konsessionshaver B/1 og D: Center AJr Gtourd School) 

COPENHAGEN AIRTAXJ A/S 
Københavns Lufthavn Roskilde 
Lufthavnsvej 20, 4000 Rosldldø 
Tlf.46191114,fax46191115 

A, B, l, Twin AB-INITIO, Instruktør, nat-VFR, Omsl<oling, PFT-A, 
B, 1, Twin.Teori: A, B+I, D, NAT/INT·VHF, FLT-bevis. 

Loland Falster AJrport, 4970 Rø<lly 
Tlf. 53 90 62 37, fax 53 90 66 72 
A, omskoling, PFT·A. Teori: A. 

HEUKOPTER-SERVICE A/S 
Lulthavnsvej 32, 4000 Roskilde, tlf. 46 19 15 11 

A, B, AB-lnltio, lnslruklør, Na1-VFR, omskoling 
jelhefikoier, PFT • A,B 

HEUFUGHT EAST 
Lulthavnsvej 50 Roskilde Lufthavn 
4000 Roski1de, tlf. 46 19 00 11 

A og B skoling på helikopter, na1-VFR samt PFT på helikoplef, 
omskoling til ~ incl. je1 fundamentalt, sfmulef81 ~1rænlng 
som Integreret del af I-program på hllliulpler. 

IKAROS FLY ApS 
Hangarvej A 12, Roskilde lufthavn 
4000 Roskilde, tlf. 461910 10, fax 46 19 05 15 
Teori: A, Bl I+ D gennem Skolen for Civil Pilo1Udd. (CPU) 
Skole/PFT: A, B, I, D, lwin, turboprop, inslruklør, na1-VFR, 
omstuJang, simulator, bannerslæb. Speciale: US-konverteringer. 
t<ommunblion: NatJlnt. VHF og morse. FLT gennem Skolen for 
CivilPiloludd. 

JETAIR FLIGHT ACADEMY 
Lutthavnsvej 50, 4000 Roskilde 
TIi. 461915 55, fax 461916 50 
Praktik: A, B, I, D, Twin, Instruktør, Turboprop samt PFT 
Teori: A, All, BIi, D 
Kommunikation: Nat. VHF, lnt. VHF, FLT, Morse 

RINGSTED FL YVESKOLE 
Ringsted Flyveplads 
Haslewej 58, 4100 Ringsted 
TIi. 40 461510 
A-skoling, omskoling, kunstflyvnilg, A·PFT, halehjul• og 
spinkæ.us 

SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
Roskide Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tlf. 46 19 16 30, fax 46 19 13 15 
Teori: All, BIi, D. (koncessionshaver BIi og D:CAl) 
Desuden kurser I High Level Meteorology, Jet Engine 
Fundamentals, Konverteringslwrser I forb,m. udenlandske 
certilbter, Flyvelelefonistbevis kurser, BL 9 og 10 teon. Human 
factors and !imitations, PFT-kurser samt alle former for 
fagkurser. Undervisning primært klasseundervisning. Enkelt 
hold og speciallwrser oprettes etter behov. 

LUFTFARTSSKOLEN (SLU) 
Lufthavnsvej 60, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde 
TIi. 32 82 80 80, fax 32 82 80 95 
Ellehammers Alle, 2. sal 
7190 Billund, tlf. 75 33 23 88 
Teori: Bit, D, FLT, flyveklarerer, flyveinstruktør-og 
konverterings-kurser. Andre luftfartsoodannelser tilbydes etter 
aftale ATS-, AFIS-og radarkurser m.v. 
Terminer og betingelser som angivet I skolens undervisnings• 
program. 

FYN 
BELAIR 
Odense Lufthavn 34, 5270 Odense N, tlf. 64 B9 16 12 
Mobll 40 25 78 12 
Skoleltyvnlng til A, B og I samt omskoling og PFT. 
Teori til A samt NAT/INT-VHF og FLT. 

' 
CENTER AIR 
Odense L.tilhavn, Lufthavnsvej 136, 5270 Odense N, 
TIi. 65 95 44 44 
A·skollng, A, PFT, 1-molo!s omskoling 

JYLLAND 
ATBApS 
Kærvei 98, 6400 Sønderborg 
TIi. 74 42 08 78, lax 74 4215 78 

A, B, I, Twm, omskoling, PFT, TISboprop, 
US konvertennger. Aktiv jObtrælling lor nyuddannede B-piloter. 

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

A, B, I, T win, AB lnllio, Instruktør 
PFT, omskolinger, Teori A, Nat/lnt-VHF 
us konverteringer 
Omskoling til bannerslæblllyslæb 
Basic Aerobatic, Speciale: Uddannelse til søfty 

KARLOGAIA 
Sønderborg Lufthavn 
6400 Sønderborg 
TIi. 74 42 22 85, fax 74 42 90 85 

Billund, tlf. 75 35 41 85 
Eslljeqj Lufthavn, tlf. 75 16 05 85 
Tønder Flyveplads, tlf. 7 4 72 26 55 

A, B, I, Twin, Instruktør, Teori A, PFT og 
typeuddannaser, lntJNat., VHF, FLT, Morse, Konverteringer 

A/SHEUFUGHTDENMARK 
Lutthavnsvej 35, Billund Lufthavn 
7190 Billund, ti l. 75 33 89 11 
A og B skoling på helilopler, Nat-VFR samt PFT på hef.:kopter, 
omskoling til jelhelikopter incl. jet fundamental~ simuleret 
1-trænilg som integreret def af I-program på helikopter 

NORTH FL YING A/S 
Aalborg afd.: Aalborg Lufthavn, 
9400 Nr. Sundby, TIi. 9817 3811 
Århus afd.: Århus Lufthavn, 
8560 Kolind. TIi. 86 36 34 44 

A, B, I, Twin, PFT, nat-PFT, 1eorl A, lnslruktør 
Turbo Prop Skoling 

SYGOSAJR 
Vamdrup Ayvepiads, 6580 VIIIIØl4). 
TIi. 75 58 34 02 

Skoling til A samt PFT 1il A, omsiulilng alle enmotorede. 
T eorl: A, Na1./lnl. VHF 

TRAINlNG CENTER WEST 
Karup Lufthavn, 7470 Karup, TIi. 97 10 12 66 
Staunlng Lufthavn, 6900 Skjern, 1H. 97 36 92 06 
Skive Lufthavn 
VIOOfll Flyveplads 
Herning Flyveplads 
Århus Lufthavn 
Vamdrup Flyveplads 

A, B, I, PFT til alle cert. Twin, instruktør, Teori: A, B+I, D. 
lnt.1Na1. • VHF, FLT bevis+ teknisk og praldlslc 
undervisning på flere turbo og jet lyper. 
(konssesslonshaver B/1 og D: FTSI 
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GARMIN 
GPS III-PILOT 

BETJENINGSVENLIG SOM EN GPS-90, 

MAPPING SOM EN GPS-195 

MED 500 FT TIL 5000 MILES ZOOM 

VALGFRIT HORIZONTALT ELLER VERTICALT DISPLAY 

12 KANALS MODTAGER, 500 WAYPOINTS, 

20 REVERSIBLE ROUTES 

OG NATURLIGVIS MED FULD JEPPESEN DATABASE! 

Check altid pris med Avia før du handler! 

AUT. GARMIN DISTRIBUTØR 

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

.!. , __ . 

~ -• ·C - ' 

Piper Saratoga li HP 

~- _i.._ ,--1per 
Air Alpha er Piper's distributør • 

i henholdsvis Danmark. Island, Grønland og på Færøerne. 

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

. og vedligehold. I den forbindelse er det vort mål at yde vore kunder den 

Piper Seminole 

f!.111 "' ~ ' 

1 lB . .! 
Plper Mallbu Mirage 

Piper Seneca IV 

bedste service både med hensyn til kvalitet og hurtighed. 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

¾A IR ALPHA A/S 
Odense Lufthavn. S270 Odense N 
Tlf. 6S 9S S4 S4 . Fax 6S 9S S4 76 

PiperArrow Plper Wanior III 1996 Archer III 

Piper Garanti: 

Piper Service Centre i Danmark: 

Alice Aviation, Odense 
v!Bent Aoskoven 
Tlf. 65 95 53 88 

Air Service Billund 
v/Pou/ Jensen 

TI(. 75 33 87 33 

Air Service Padborg 
v/O/e Jørgensen 

Tlf. 74 67 67 66 

Air Service Vamdrup ApS 
v/Bent Iversen 

Tlf. 75 58 37 08 

Danish Aircra~ Owners AIS 
v/Peter Oxbjørn 

T/(.461912 19 

FO Flyservice, Herning 
v/Finn 0. Schou 

Tlf. 97 14 15 Ol 

North-West Airservice, Thisted 
v/Koj Petersen 

TI(. 97 96 53 22 

Kontakt dit eget lokale 
Piper Service Center. 

Hjælpen er nær, hvis der skulle 
opstå et problem 

Alle nye 1996 P1per fly bliver leveret med en udvidet to års "Spinner to Tai I" garanti, som gives af henholdsvis PIPER. 
Textron Lycommg. Teledyne Centmental, Hartzell Propeller og Bendix/King 

Dit lokole Piper Service Center vil kunne /ose ethvert problem, som matte opsta. S<i enkelt og s<i fuldstændigt er det. 
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Kort 
sagt 

Vi retter 
Som det måske vil erindres, 
var det en meget varm som
mer, så det må skyldes almin
delig varmekuller, at redak
tøren placerede to billeder af 
en Stampe S.V.4 i artiklen om 
De Havilland Tiger Moth i for
rige nummer (G-AWEF s.11 
og 13). 

Men ikke nok med det. Da 
han lavede teksten til forside
billedet, overså han også, at 
kun de to forreste fly er Tiger 
Moths - det øverste er en Stam
pe. 

Hans blik det er sløret, 
han kan ikke se, 
han har ikke fået sine solbriller 
me' ... . . 

som vi sang på marchturene, 
dengang Flyvevåbnet var ungt. 

Terma 
i Finland 
Terma Elektronik NS har eta
bleret et samarbejde med den 
finske virksomhed Elesco OY 
og har erhvervet en mindre
talspost i selskabet. 

Elesco, der har 38 medar
bejdere, har specialiseret sig i 
kommando-, kontrol- og kom
munikationsssystemer og an
dre elektroniske systemer in
denfor samme forretningsom
råde som Terma. Omsætnin
gen i 1996 var 26,6 mio. FIM. 

Fremgang 
i Thisted 
Det er ikke alle provinslufthav
ne, der mærker Storebælts-ef
fekten. I august havde ruten 
Thisted-København således 
en fremgang i belægningspro
centen på 4,2 i forhold til sam
me måned sidste år. 

Antallet af skole- og trænings
flyvningervar næsten dobbelt så 
stort som samme måned året 
før, hvorimod antallet af rund
flyvninger gik stærkt tilbage. 

Edgley EA9 i produktion 
Det er mere end 20 år siden, der blev bygget svævefly i England, 
men nu bliver Edgley EA9 Optimist nu sat i produktion. Prisen for 
et byggesæt bliver GBP 16.500. 

Optimist, som vi præsenterede i nr. 1 (forsidebilledet), er ikke 
af den traditionelle komposit, men af Fibrelam, en plasticsand
wich, der bl.a. bruges til gulve i fly. 

Prototypen blev i august vinder i sin klasse af de engelske 
regionale klasse B mesterskaber i Lasham, verdens største svæ
veflyvekonkurrence med over 100 fly. Pilot var den 7 4-årige Derek 
Piggott, pilot siden Anden Verdenskrig og tidligere chefinstruktør 
på svæveflyvecentret i Lasham. 

Edgley Aeronautics Limited, Till Cottage, Winterbourne Stoke, 
Salisbury, Wiltshire SP3 4TG, England. Tlf. 00 44 19 80 62 03 24. 

Derek Piggott i Edgley Optimist prototypen. 

Danish 
Aerotech 
udvider 
Danish Aerotech har med virk
ning fra 1. april købt den stør
ste del af aktiviteterne i Nea
Lindberg (FLYV nr. 11 /1996, s. 
24-25), der hidtil har været et 
datterselskab af FLS Industri
es. Samtidig har FLS Industri
es øget sin ejerandel i Danish 
Aerotech fra 51 % til 73%. 

Handelen betyder ikke stør
re aktivitet i Karup, idet Nea
Lindberg fabrikken i Ballerup i 
det vestlige København opret
holdes som en division af Da
nish Aerotech. 

Den resterede del af aktivi
teterne i Nea-Lindberg vil blive 
afviklet i løbet af dette år. 

Bøde til 
UL-ejer 
Medejeren af det UL-fly, der ha
varerede den 11 . maj ved Ref
svindinge, hvorved piloten og 
en passager omkom, har fået 
en bøde på 2.000 kr., fordi han 
ikke havde sørget for, at flyet var 
optaget i Dansk UL-Flyver Uni
ons register. Politiet understre
ger, at han ikke dermed er gjort 
ansvarlig for ulykken. 

Flyveulykken 
på Christians
hede 
Den 16. august havarerede 
Nimbus li OY-XMT på Christi
anshede svæveflyveplads 
under landingsrunden efter en 
afbrudt spilstart. Piloten, den 
35-årige Steen Kristensen fra 
Silkeborg, omkom. Han havde 
svævefløjet siden 1994. 

Ifølge øjenvidner blev star
ten afbrudt, da flyet var i ca. 
80 m højde og ved at en talu
ritsamlig ikke længere var 
stærk nok til at holde til træk
ket i wiren. 

Piloten førte flyet mod vin
den ud af pladsens læside og 
tilbage langs pladsen på med
vind. Flyet påbegyndte et høj
redrej ind til pladsen, da det i 
ca.40 m højde "tabte" en vinge 
og styrtede lodret mod jorden. 

For 50 år siden 
1. oktober 1947: NorthArne
rican XP-86, prototypen til 
F-86 Sabre, flyver første 
gang. 

14. okt.: Amerikaneren Char
les E. ,,Chuck" Yeager flyver 
som den første hurtigere end 
lyden. Flytype: Bell XS-1/X
l (raketdrevet). 

23. okt.: Den første Spitfire IX 
til det danske forsvar ankom
mer til Københavns Lufthavn 
Kastrup. 

Herning får lov 
at udvide 
Teknik-og miljøudvalget i Ring
købing amt har givet Herning 
flyveplads en rammegodken
delse for udvidelse af aktivite
terne. 

Den indebærer ifølge Her
ning Folkeblad bl .a., at antallet 
af operationer med motorfly 
forhøjes til 6.000 (det nuværen
de antal operationer er 4.141 ), 
at hovedbanen kan forlænges 
fra 900 m til 1 .200 m, at arealet 
af hangarer, værksteder og an
dre bygninger kan øges betrag
teligt og at svæveflyvepladsens 
årlige operationstal forhøjes 
med 500. 

Flere fragtfly 
til SEA 
I marts gik Sterling European 
Airlines (SEA) ind i flyfragtmar
kedet med en aftale med det 
hollandsk-ejedeTNT Express 
om operation af en Boeing 727. 

Godt et halvt år senere fem
dobles denne aktivitet, idet 
SEA introducerer fem Boeing 
727-200 fragtfly, der alle kom
mer på dansk register, men 
skal flyve udelukkende for 
TNT. 

Selskabet ønsker flyene i 
drift til november. De skal be
tjene TNT Europes netværk ud 
fra "hubben" i Koln. I marts næ
ste år indvier TNT et nyt fragt
center i Liege i Belgien, hvor
efter Koln vil blive fraflyttet. 
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SAS Cargo Dash 8 til SAS Rygeforbud I øvrigt 
udvider SAS Commuter har bestilt 15 hos SAS 

De Havilland DHC-8 Series Københavns Lufthavne AIS 
SAS Cargo øger sin fragtka-

400 (Dash Eight) turbopropfly 
Den 1. september blev alle har lejet ca. 1.300 m2 kan-

pacitet fra Skandinavien til Mel-
og tegnet option på yderligere 

SAS-flyvninger røgfrie. Beslut- torlokaler på Refshaleøen 
lemøsten og Asien med 50%. 

18. lnclusive reservedele har 
ningen herom blev truffet i for- (tidl. Burmeister & Wains 

I tillæg til de to nuværende 
ordren en værdi på 2,2 milliar-

året, efter at man havde kan- skibsværft) til tegnestuer. 
ugentlige afgange onsdag og 

der danske kroner. 
stateret, at antallet af passa-

fredag fra Goteborg til Sharjah 
Flyene skal leveres fra juli 

gerer, der ønskede et totalt 
SAS har øget sin beflyv-i Forenede Arabiske Emirater, røgfrit miljø, også på langflyv-

Macao og Osaka i Japan kom-
1999 til december 2000. 

ninger, var steget de sidste to ning af ruten København-
SAS Commuter indgår i New York med fem ugentll-mer en tredje ugentlig afgang 

SAS Gruppen og udfører på 
år. Det gjaldt også passagerer 

ge aftenafgange med Boe-søndag fra Goteborg til Shar-
kontraktbasis flyvninger med 

som normalt ryger om bord. 
ing 767, fra København tirs-jah og Macao. 

Fokker 50 og SAAB 2000 på 
En undersøgelse i 1996 vis-

dag, torsdag, fredag, lør-Fragten flyves med en ind-
ruter, hvor der ikke er passa-

te således, at 74% af passa-
dag og søndag kl. 1945, an-lejet Boeing 747 fra det arne-

gerunderlag for trafik med 
gererne altid kan acceptere 

komst kl 2210. ri kanske leasingselskab Atlas. 
SAS egne jetfly. 

røgfrie flyvninger. 
Den kan tage 1 00 tons/7 40 m3• 

I SAS Commuters version 
Allerede i 1988 blev SAS in-

Sharjah ligger kun en times vil Dash 8 tage 72 passagerer 
denrigsruter røgfrie. Det kom et FLS Aerospace har sti-

bilkørsel fra Dubai, og Macao 
i Europa-trafik og 76 i inden-

år senere også til at gælde de in- gende arbejdsmængde og 
ligger gunstigt for betjening af terskandinaviske ruter, og i juni genåbnede i april sin han-
Hang Kong, det sydlige Kina 

rigstrafik med to sæder på 
1996 indførtes rygeforbud på de gar i London-Gatwick, der 

hver side af midtergangen. Fly 
og Taiwan. 

i international trafik får både 
fleste øvrige europæiske ruter. har været lukket nogle år. 

Kapacitetsudvideisen er 
EuroClass og turistklasse, 

På samtlige SAS-flyvninger 
blevet mulig, fordi SAS Cargo 

mens der på indenrigsruterne 
tilbyder kabinepersonalet i en KLM har købt 30% af 

har nedlagt den ugentlige 
kun bliver en klasse. Besæt-

overgangsperiode nikotintyg- aktierne i det norske Braat-
fragtflyvning mellem Goteborg 

ningen bliver to piloter og to 
gegummi til dem, der måtte øn- hens SAFE. 

og New York. Til gengæld har 
kabineansatte. 

ske det. 
SAS øget sit persontrafikpro-

SAS Commuter vil indled- SAAB har skrevet kan-
gram med fem ugentlige aften-

ningsvis bruge flyene på det Under broen trakt på 20 mio. USD med flyvninger med Boeing 767 
regionale rutenet i Nordeuropa Boeing om fremstilling af 

mellem København og New 
med basis i København og En større gruppe italienske UL- en .wing assembly packa-York, hvorved fragtkapaciteten 
Stockholm og på det svenske fly var i begyndelsen af august ge" til agterdelen af vingen 

øges med 60 tons pr. uge. 
indenrigsnet. på besøg i Danmark. Da de den på Boeing 777. 

Dash 8 Series 400 er en 7. august fløj over Storebælt, 
helt ny og større version med kunne en af dem ikke nære sig Premiair har ansat Tor-
forlænget krop, stærkere mo- og fløj under hængebroen. ben Andersen, 44 år, som 
tarer m.v. Den er 6,83 m læn- Uheldigvis blev han obser- informationschef. Han kom-e" gere end Series 300, der igen veret fra broen, og bygge- merfra en tilsvarende stilling s er 3,43 m længere end Series ledelsen syntes ikke det var i Star Tour og var før da i 10 

Air Force One 100/200. morsomt. Den dristige unge år informationschef i Ster-
Den maximale rejsehastig- mand i sin flyvende maskine ling Airways, indtil selskabet Det var en meget fin artikel hed bliver 648 km/t. Til sam- blev meldt til politiet, så da gik konkurs i 1994. om Air Force One i nr. 9, men menligning flyver Fokker 50 gruppen kom til Københavns 

en detalje; Flyet/Helikopteren max. 520 km/t, SAAB 2000 Lufthavn Roskilde, mødte po-
FSN Tirstrups ældste hedder kun Air Force One/Ma- max. 685 km/t. Med fuld last litiet op, ikke for at byde vel-

rine One, når præsidenten er kan Series 400 flyve ca. 1.000 kommen, men for at optage hangar er blevet udbudt til 
om bord. km. Det svarer til strækningen rapport. salg. Den er opført af Luft-

Air Force Two er med vi- Stockholm-Berlin. Hvor streng en straf, lovens waffe i 1944 og ligger ved 
cepræsidenten om bord, Sta- Series 400 har endnu ikke håndhævere takserer den kri- Øjesø, et par km syd for fly-
te One med et fremmed stats- fløjet, men ventes at gå på jam- minelle handling til, forelå ik- vefeltet. 
overhoved. fruflyvning i december og at ke ved redaktionens slutning. 

I Danmark bruges Danish blive certificeret i marts næste Piper Seneca OY-CRD 
Air Force One for hendes Ma- år. fik den 1. september motor-
jestæt Dronningen, Danish SAS Commuters aftale Newair problemer kort efter starten 
Air Force Two for statsmi- med fabrikken åbner mulighed fra Roskilde og måtte nød-
nisteren. for, at et antal af fl yene kan I midten af august måtte New- lande på en mark nord for 

En NOTAM udsendes for erstattes med den kortere ud- air standse sine betalinger, hangarområdet. De to om-
en "Royal Flight" for at hol- gave Series 300 til 50 passa- men selskabet fortsætter med bordværencle kom lettere til 
de militærfly på passende af- gerer. at flyve charterflyvninger. Deri- skade, men flyet bliver næp-
stand. mod blev ruterne Billund-Man- pe flyvende igen. 

Palle J. Christensen chester-Birmingham og Bil-
Viborg lund-Aarhus-Oslo indstillet 

med øjeblikkelig virkning. 
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Flyvningens Dag '97 i Roskilde 

Publikum kunne vinde en rundflyvning i dette Lake LA-4-200 
amfibiefly med registrering OY-JRH. 

Da Flyvningens Dag i 1995 blev afholdt for første gang var arran
gørerne uheldige med vejret, der på få dage ændrede karakter 
fra strålende sol til overskyet og regnbyger. I år var heldet med 
dem, idet solen skinnede fra en himmel med spredte cumulus
skyer. Og varmt var det også. Det er vanskeligt det med vejret. I 
·95 var det for koldt og i år måske så varmt, at mange mennesker 
foretrak at ligge ved stranden. 

Oet 
- ul;l~tillin 

både Fe 
hesl~ræfte 
jet hestekra;J 

Programmet afspejlede mangfoldigheden af luftrummets brugere med alle former for fly, faldskærme, balloner, modelfly etc. Flyve
skoler, flyveklubber og forhandlere havde gode forhold til at fremvise deres produkter og informere om deres aktiviteter. Ca. 7 .000 gæster, 
heraf mange børn, overværede den fine opvisningsflyvning. 

Historiens første internationale passagerrute fra Roskilde 
I gennem årene har der været flere forsøg af kortere eller længere varighed på at etablere rutetrafik til og fra Københavns Lufthavn 
Roskilde. Den 28. august blev den første internationale passagerrute åbnet. 

Den nye rute forbinder Roskilde med byerne Liepaja og Daugavpils i Letland. Et fly af typen Let 410, der kan tage 15 passagerer, 
vil flyve to gange om ugen (mandag og torsdag) med afgang fra Roskilde kl. 1230. 

På indvielsesdagen ankom Let 41 O YL-KAC kl. 1200. Passagerer og besætning blev modtaget af Lufthavnschefen 
Bjørn B. Iversen, der derefter var vært ved en reception. Flyet blev serviceret og tanket af lufthavnens personale inden det senere 

på eftermiddagen returnerede til Letland. 
Billetsalget varetages bl.a. af European Airline Services, tlf. 33324499, fax 33321599. f _ ,' I ' 

Let 41 O YL-KAC fra luftfartselskabet Concors bliver serviceret inden returflyvningen. Foto Knud Larsen 

•• 



11Når man flyver som vi gør, har man 
ofte mareridt om rust i maskineriet ... " 

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." 
Mange undres over, hvorfor næsten ingen motorer kører til TEO-limit uden, at der er ud
ført større "næsten overhaul" 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 

Søren Dolriis og J;m Muen. 
Opvisnings- og konkumtnce. 
piloter i "Eaglea ol Denmark". 

har resulteret i en ny olie, baseret på den berømmede 
Multi.grade AntiWear 15W-50, der nu yderligere 
har fået en anti-korrosions-egenskab. Resultatet 
er Shell's hidtil bedste olie - kaldet ADVANCED 
FORMULA Multi.grade 15W-50. Det er en olie, 
der er optimal for flyejere, som flyver uregel
mæssigt - ikke bare om vinteren. 

NB! .AeroShell er blandbar med alle andre olietyper, 
såvel multi- som singlegrade olier. Der kan derfor, 
hvis nødvendigt, efterfyldes med anden olie uden problemer. 

r-----------------------------------------------------------------------------
* Er du interesseret i mere information, så ring til Shell Aviation Service på 

tlf. 33 37 22 86, eller send kuponen ind. 

Navn: ________ Adresse: ___________ _ 

Postnr./by: ____________________ _ 

Indsendes til Shell Aviation Service, Kampmannsgade 2, 1780 København V. 

To Lycoming 
knastaksler dyppet 

i hh,r. normal Z0W-50 
olie og AeroShell ADVANCED 

FORMULA ISW-50. 
Herefter placeret i tågekammer 

(IOO'X, luftfugtighed - 100" F} i en uge.• 



Forsvarets Flyvehavarikommission 
har offentliggjort sin beretning. 

Tekst og foto: N.M. Schaiffel-Nlelsen 

Forsvarets Flyvehavarikommission har fær
diggjort sit arbejde med at undersøge hava
riet den 3. august 1996 klokken 1342:31, da 
Eskadrille 721 's Gulfstream G-111, halenum
mer F-330, totalhavarerede mod en stejl fjeld
side ved Sørvaga-fjordens sydkyst og alle 
ombordværende omkom. 

Barske vejrforhold 

En varmfront havde netop pas
seret Færøerne, hvorfor øerne 
lå i en varmsektor med en syd
vestlig varm og fugtig luftstrøm, 
som forårsagede dis, finregn, 
regn og tidvis tåge. 

Vinden på Vagar var den 
dag efter klokken 1 0 variabel 
fra retninger mellem 140° og 
280 ° med hastigheder varie
rende mellem tre og 1 0 m/sek. 

Dette lyder ikke alarmeren
de. Problemet ligger i højdevin
den og topografien omkring 
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indflyvningen til Vagar luft
havn. 

Ved at opbygge en model på 
6 x 12 meter i størrelsesforhol
det 1 :1.500, og indlæse de 
kendte vinddata i en computer 
udførte Skibsteknisk Laborato
rium en række vindtunnelfor
søg, der bestod i en synliggø
relse af luftstrømningerne i om
rådet på det givne tidspunkt. 

På den sidste del af flyvnin
gen udviklede der sig en kraf
tig venstreroterende bjerg-/ 
læbølge. I havariområdet, mel-

I forholdsvis godt vejr er udsigten til de færøske klipper under 
indflyvningen til Vagar en flot oplevelse. Men samtidig får man 
indtrykket af et voldsomt landskab, som indgyder respekt. 

lem havoverfladen og ca. 400 
meters højde observerede 
man store udsving i vindret
ningerne mellem 190° og300° 
og med en anslået styrke på 
mellem 20 og 40 knob. Der 
blev også observeret kraftige 
horisontale og vertikale vind
strømninger i området. 

Danmarks Meteorologiske 
Institut undersøgte i 1987-88 
turbulensforholdene ved ind
flyvningen til bane 13 på Va
gar, som bekræfter de resul
tater, Skibsteknisk Laboratori
um er kommet frem til. 

Dataene fra Skibsteknisk 
Laboratorium blev anvendt til si
mulerede flyvninger på Flight 
Safety's G-111 simulator på Gulf
stream fabrikken i USA. 

De flyveforhold, der kom 
frem i simulatoren, blev beteg
net som 'ekstreme'. Jo mere 
man nærmede sig fjeldene i 
den sydlige del af fjorden, des
to mere tiltag vindens intensi
tet. 

Den sidste model bragte til 
tider luftfartøjet ud af kontrol på 
mindst to af tre akser og 
krævede fuldt udslag af rorfla
derne. Det betød, at det var 
nødvendigt at anvende begge 
hænder i forsøget på at styre 
luftfartøjet. 

I forbindelse med den kraf
tige turbulens kan dette have 
lagt et så stort arbejdspres på 
piloten, at han kan være blevet 
udsat for begrebet spatial dis
orientation, det vil sige en u
klar opfattelse af egen position 
og bevægelse i forhold ti l 
jordoverfladen. 

Konklusionen på prøverne 
var: 

· Piloten havde været udsat 
for en ekstrem høj arbejdsbe
lastning under indflyvningen og 
det efterfølgende forsøg på at 
overskyde banen på Vagar. 

· Alle piloter, der deltog i 
simulatorflyvningerne, ville 
have afbrudt indflyvningen i en 
højde mellem 500 og 600 
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meter og ikke være fortsat til Fra flyet vendte bugen i vej- har haft svært ved at holde · Honeywell, Phoenix, Ari-
330 meters højde. ret til det ramte klippen gik der farten nede. Faktisk har den zona, USA. 

· At de flyveforhold, der blev ca. fem sekunder. Flyet eksplo- varieret mellem 140 og 21 0 · Rolls-Royce, East Kilbri-
oplevet i simulatoren, alle blev derede ved sammenstødet og knob, hvor den skulle have de, Glasgow, Scotland. 
vurderet som uacceptable for brød i brand. ligge omkring 160. · Hovedværksted Aalborg. 
udførelse af en indflyvning. På den sidste del af flyvnin- Hertil kommer så flyveha-

Uklare bestemmelser 
gen siger teknikeren på et tids- varikommissionen egne eks-
punkt, at farten er for høj. Hertil perter, som i måneder har ar-

Vidneudsagn I de mange bestemmelser, der svarer piloten, at han ikke kan bejdet på at finde årsagen til 
Flyvehavarikommissionen af- omgærder flyvningen, er be- få mere af (fart) . havariet. 
hørte adskillige vidner i områ- stemmelserne for anflyvning Kort før havariet siger tek-
det efter havariet. af Vagar, på grund af de eks- nikeren: "Nu kommer det!" Og 

Piloten på Søværnets Lynx treme vejrforhold, mere restrik- sekundet efter: "Så kan du Hvorfor 

helikopter fløj fra Sørvåg havn tive end andre steder. godt gå rundt!". Det, der har optaget alle, er 
til havaristedet klokken 1412. Alligevel har Flyvehavari- Hertil svarer piloten "Vi er hvorfor piloten fortsatte indflyv-
Ved havaristedet observerede kommissionen peget på, at kørr og beordrer hjulene op. ningen modVagar under disse 
han en vindhastighed på 17- flere bestemmelser er uklare. Der er ingen indikationer af, ekstreme forhold. 
18 m/sek. Han oplyste, at han Man påpeger blandt andet, at at flyet er stallet. Formanden for Forsvarets 
havde mødt den kraftigste tur- de diagrammer, der er udar- Flyvehavarikommssion, 
bulens, han nogensinde hav- bejdet til på forhånd at fastslå, 

Tekniske undersøgelser 
oberst N.J. Hansen (NIS), si-

de oplevet. hvornår turbulensen kan fore- ger, at det får vi aldrig at vide, 
En af AFIS-operatørerne i komme let, moderat eller krat- De tekniske undersøgelser på men det var et menneskeligt 

tårnet påVagar lufthavn fortal- tig, giver mulighed for fejltyd- stedet blev vanskeliggjort af, at fejlskøn, at anflyvningen tilVa-
te, at hun forventede, at Da- ning. flyet lå på en stejl klippeskrænt gar ikke blev afbrudt på et tid-
nish Air Force 330, flyets kal- Den vindmåler, der står på nær kysten. !igere tidspunkt. 
designal, ville overskyde, for toppen af klippen ved indflyv- Vragdelene var spredt over NIS afviser, at den omkom-
som hun sagde .Der var sorte ningen, har vist sig på grund et større område. På trods af ne forsvarschef havde lagt 
striber på vandet i Sørvågsfjor- af bjergene ikke at vise den den kraftige opbrydning af pres på pilot og besætning, 
den", og det gav erfarings- korrekte vind. flystellet og den efterfølgende blandt andet med henvisning 
mæssigt voldsom turbulens. brand, blev alle rartlader, beg- til, at forsvarschefen havde la-

En kvinde fra Bø forklare- ge vinger og motorerne fundet det Færøernes Kommando vj-
de, at der altid var kraftige ka- Båndoptageren i rimelig hel stand. de, at hans besøg der måske 
stevinde, når vinden var syd- Flyets CockpitVoice Recorder Alle delene blev bjerget og ville blive aflyst på grund af det 
til sydvestlig. Hun havde der- (CVR) blev fundet i en stand, ved hjælp af to Lynx helikop- dårlige vejr. 
for undret sig over, at flyet kom så den kunne afspilles, hvori- tere fra Søværnets flyvetjene- - Men, fortsætter han, jeg 
ind gennem fjorden. mod Flight Recorderen, der ste bragt til enten havnen i Sør- kan ikke afvise, at piloten er 

Et øjenvidne til selve hava- havde registreret flyets bevæ- våg eller til et skib, der lå ne- fortsat, fordi han vidste, hvor 
riet fortæller, at han så flyet vip- gelser blev beskadiget ved ha- denter havaristedet. De bjer- vigtigt det møde var, som for-
pe fra side til side, men ikke variet i en sådan grad, at op- gede dele blev senere bragt til svarschefen var på vej til. Fly-
over 10-15° hver vej. Da flyet lysningerne ikke kunne udta- Flyvestation Værløse og ren- vevåbnets personel er prates-
var ud for BreiM, kæntrede det ges. gjort til videre undersøgelser. sionelle og vil altid gøre deres 
pludselig 180 ° til rygvendt Båndet på CVR kører hele De blev foretaget følgende yderste for, at en opgave bli-
stilling. Herefter mistede det tiden og den sidste halve times steder: ver løst. Men jeg må under-
højde og fløj direkte ind i samtaler i cockpittet er altid på · Gulfstream fabrikkerne, strege, vi ved ikke, hvorfor han 
fjeldsiden med bugen opad. båndet. Det fremgår, at piloten Savannah, Georgia, USA. fortsatte. • 
Flyvevåbnets Gulfstream G-111, halenummer F-330, fotograferet på Vagar lufthavn 16. Januar 1995. 
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Hvad sker der med 
Flyvemuseet? 

Den 31. august lukkede Mobilium i Billund. 
Aret begyndte ellers pænt med væsentlig 
flere gæster end samme periode året før, men 
i sommermånederne, som tegner sig for en 
overvejende del af besøget, gik det galt. Helt 
galtendda. 

I juli var besøgstallet således under halv
delen af det forventede, og da det derfor stod 
klart for bestyrelsen, at der ville blive et un
derskud på adskillige millioner, valgte den at 
dreje nøglen om og fritstille samtlige ansatte, 
ca. 30 personer. 

Årsagen 
Og hvorfor gik det så sådan? 

Fordi det er endagsturister, 
der præger Billund, og når de 
har været i Legoland, har de 
hverken kræfter - eller penge 
- til mere den dag. 

Sådan har det været siden 
starten i 1990, og der har hvert 
år været et klækkeligt un
derskud, trods en intensiv 

markedsføring og mange nye 
tiltag. 

I år forsøgte man at vende 
udviklingen og foretog en mil
lioninvestering i et nyt koncept 
for bilmuseet, men heller ikke 
det kunne overbevise publi
kum om, at de tre museer (bi
ler, fly, Falck) var et alternativ 
til Legoland. 

Museet fortsætter 
- Men selv om Mobilium er luk
ket, eksisterer Flyvemuseet 
stadig, og vi er ikke gået fallit, 
siger Danmarks Flyvemuse
u ms formand, civilingeniør 
Søren Jakobsen. 

Jeg vil også gerne berolige 
dem, der frygter, at rige uden
landske samlere vil løbe af med 
vore fly - det kan i praksis ikke 
lade sig gøre. for ifølge vore ved
tægter hæfter museets samlin
ger under ingen omstændighe
der for museets forpligtelser, og 
desuden skal repræsentant
skabet godkende afhændelse 
af fly og motorer. Og skulle 
museet ophøre, er det Kultur
ministeriet, der træffer beslut
ning om hvad der skal ske med 
samlingerne. 

Men det bliver ikke aktuelt, 
fortsætter Søren Jaobsen . 
Museets bestyrelse arbejder 
intenst med at finde et nyt hjem 
til de 34 motor- og svævefly og 
de øvrige samlinger, og den kan 
forhåbentlig præsentere en 
løsning inden årets udgang. 

Danmarks Flyvemuseums 
egne fly: 
2G 
Aero Commander 
BUF-1 
Cessna 310 
Cessna 337 
De Havilland Tiger Moth 
De Havilland Dragon Rapide 
De Havilland Dove 
DFS Weihe 
Douglas DC-7C (næseparti) 
Ellehammer 1906 replika 
Fairchild Cornell 
Fairchild 24 Argus 
Focke Achgelis FA 330 
General GAL 25 Monospar 
Grunau Baby (2 ekspl.) 
Hutler H-17 
Klemm Kl 35D 
KZ li Sport 
KZ li Trainer (skelet) 
KZIII 
KZIV 
L-13 Blanik 
Miles Gemini 
Mølhede Petersen XMP· 1 
Percival Proctor 
Percival Pembroke 
Polyt li 
Rotex Rally 
SG-38 
Sud Avialion Caravelle 
SAAB B 17A 
SAABJ29F 
Utu 

I 

I 
I 



HALO 
Et fly kaldet HALO, High Alti
tude Long Operation, der u
miskendeligt er konstrueret af 
Burt Rutan, er under bygning 
hos Scaled Composites i Mo
jave i Californien, skriver Sport 
Aviation. Flyet er bestilt af An
gel Technologies i St. Louis, 
der vil bruge det som en meget 
høj telekommunikationsmast, 
bl.a. for faste og mobile telefo
ner. 

Ideen er, at to piloter skal 
bringe flyet op i en højde af 
65.000 fod og her kredse i indtil 
18 timer over et bestemt områ
de, mens antennerne i den 
store raderne-lignende behol
der under kroppen leverer te
lekommunikatonstjenester til 
kunderne i et område med en 
diameter på op mod et par 
hundrede kilometer. 

befolkede dele af USA, men ud 
over de 400 fly, det vil kræve, 
regner man også med et be
tragteligt internationalt marked. 

ANGEL TECHNOLOGIES 

HALO 

HALO skal produceres i en 
fabrik på 10.500 kvadratmeter, 
der er under opførelse i Mon
trose, Colorado. Den har nav-

HIGH ALTITUDE LONG OPERATION 
TELECOMMUNICATIONS AIRCRAFT 

net ScaledTechnologiesWorks 
og skal fremstille produkter ud
viklet af Scaled Composites i 
Mojave. 

For at yde vedvarende tje
neste til en station skal der bru
ges fire fly. AngelTechnologies 
siger, at 1 00 fly i luften på sam
me tid kan dække de tættest 

__ __.:.==;~~H)t?::=;;;t:====---
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Cessna 182 ptl produklionslinien i Jndependen e i Kansas 

Prellminary Performance & Speclficatioos 
Range 
Cruise Speed at 75% Power at 8,000 ft 
Cruise Speed Maximum S.L. 
Service Ceiling 
Rate-of-Climb S.L. 
Takeoff Distance (Ground Roll) 
Maximum Ramp Weight 
Fuel Capacity (Usable) 
Useful Load 
Horsepower at 2,400 RPM 
Engine, Fuel injection Textron Lycomin 
Propeller McCauley, 2-Bladed Cons 
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~AIR of Scandinavia A/S 
Lufthavnsvej 33, 7190 Billund 

DAAWINGS BY SCALED COMPOSITES 

680NM 
120 KTS 
123 KTS 

13,SOOFT 
750 PPM 

940 FT 
2,4S7 LBS 

53 US GAL 
849 LBS 

160 HP 
Textron Lycommg I0 -360L2A 

McCaulcy, 2-Bladed Fixed Pitch 

Telefon +45 7650 0100. Fax +45 7533 8618 
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En deltagers beretning om 
0 

Arnborg Aben 1997 

Af Lars Hansen 
Fotos: Mikael Christensen og Lars Hansen 

Et længe næret ønske gik i 
opfyldelse for mig, da jeg i da
gene fra den 14. til og med den 
24.juli d.å.deltog i AÅ.Jeg hav
de ved tilmeldingen alene et 
stærkt ønske om at få nogle go
de flyvedage sammen med an
dre konkurrencepiloter samt 
måske at kunne lure de mere 
erfarne piloter et par fiduser af. 

Det var derfor med store 
forventninger, at jeg med LS4-
eren på slæb ankom til Arn
borg umiddelbart efter midnat 
den 14. juli. Ole Ring Nielsen 
havde generøst lovet at være 
min hjælper og vejleder de 
første konkurrencedage. Jeg 
drog derfor et lettelsens suk, 
da han som aftalt dukkede op. 
Det var selvsagt af største 
betydning for mig, at have en 
så erfaren svæveflyver som 

støtte i hvert fald de første par 
dage. 

Min egen konkurrenceerfa
ring omfattede nemlig kun del
tagelse i NOM i sommeren 
1996. Under morgenkaffen stil
lede jeg ORN mange spørgs
mål om dette og hint, og det gik 
hurtigt op for ham , at jeg var 
vældig optimistisk med hen
syn til min deltagelse i så stor 
en konkurrence, men også at 
jeg var noget nervøs for, hvor
ledes det nu skulle komme til 
at gå. Den "gamle" pædagog 
fik mig dog hurtigt til at falde til 
ro, og snart følte jeg mig tit for 
fight. 

Bare afsted 

Hurtigt samlede og klargjorde 
vi LS4eren, hvorefter vi ilede 

til officiel modtagelse, præsen
tation og den første briefing. 
Der var tilmeldt i alt 51 fly til 
konkurrencen - adskillige med 
flere piloter - så der var fyldt 
op til sidste ståplads, da AÅ
chefen påbegyndte den første 
briefing. Indledningsvis blev 
der naturligvis talt en del om 
vigtigheden af sikker flyvning 
henset til de mange tilmeldte, 
om flyveradiotelefoniprocedu
rer, diverse luftrumsinforma
tioner samt frekvensanvendel
se o.l. 

Vejrsituationen blev grundigt 
gennemgået. Den var om end 
ikke speciel så i hvert fald ikke 
opmuntrende for en svævefly
ver. Jeg kikkede på flere af de 
garvede piloter, men ingen af 
dem fortrak en mine, der kunne 
udledes noget brugbart af, så 
der var der ingen hjælp at hente. 
Blandt en stor del af vi mere 
uerfarne bredte sig hurtigt den 
opfattelse, at dagens konkur
rence enten ville blive aflyst el
ler i bedste fald ville ende op 
med udskrivelse af en stærkt 
reduceret opgave. 

Jeg tror alligevel, at det vak
te almindelig overraskelse, da 

Klar til start. 

AÅ-chefen kundgjorde, at da
gens opgave lød på en has
tighedsopgave på 191,6 km. Da 
jeg senere stod på startstedet 
tænkte jeg, at jeg ikke - selv 
hjemme på Bøgsted - ville gå 
på stræk under disse vejr
forhold, men her gjaldt åben
bart ingen kære mor. Nå, men 
entusiasmen fejlede absolut in· 
tet, og alle fly blev sendt sikkert 
i luften. Kort tid efter at udtærsk
lingen var kommet i gang, kom 
så den store svæveflyverspiser 
og lukkede godt og grundigt af 
for den minimale og sporadiske 
solindstråling. 

Konkurrencekontoret hav
de stadig forrygende travl t 
med udtærsklingerne, da de 
første udelandinger begyndte. 
ALLE udelandede med undta
gelse af tre, der uden at gen
nemføre opgaven lige akkurat 
nåede tilbage til Arnborg for at 
lande. Jeg selv måtte bide i 
græsset på en lille kort, men 
nyslået hømark lige nord for Vi
debæk efter 2 timer og 24 mi
nutters flyvning . 

Forbavsende kort tid efter 
landingen dukkede ORN og 
Jens Bak op for at hente mig 
hjem. Jeg havde dem stærkt 
mistænkt for at være startet 
ud, inden jeg havde indrappor
teret mit landingstidspunkt, 
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men taktfuldt undlod jeg at der set fra min position helt ne mærkes. Jeg var aldeles at jeg måtte droppe det for 
spørge dem. Konkurrenceda- uden hensyn til sikkerheden rystet og ganske uoplagt, da overhovedet at kunne flyve. Det 
gen blev naturligvis erklæret pludselig gav sig ti l at kurve jeg denne aften gik til ro, og jeg kneb stadig med at få farten op. 
ugyldig. modsat. lovede mig selv fremover at At flyve langt og længe ( alt er 

Senere på dagen blev jeg være meget omhyggelig med dog relativt) var ikke det største 

Vendepunktsfotos 
nænsomt af en ung pilot gjort disse fotos. problem.Det var derimod far-
opmærksom på, at jeg oppe ten. Den skulle øges betragte-

Tirsdag den 15. juli blev dagen, ved Holstebro i min iver efter ligt i de kommende dage. 
hvor alle gennemførte. Det blev at følge med havde tømt min Kvinderne og juniorerne 

også dagen, hvor uhørt mange vandballast lige ned i hovedet først 

piloter lærte noget om vigtig- på ham. Jeg beklagede, var Onsdag den 16. juli bød på Ingen medlidenhed 

heden af at være omhyggelig ked af det og meget flov, men meget dårligt svæveflyvevejr. Lørdag den 19. juli. Dagen be-
med vendepunktsfotos. Opga- heldigvis tog han det flot. Det fik konkurrenceledelsen til gyndte med det flotteste vejr, 
ven lød på en hastighedsopga- ORN måtte desværre retur- kun at sende juniorerne og og til briefingen kom der også 
ve på 260 km. Jeg var startet nere til Mejling, hvor både hus- kvinderne af sted. Ingen kom en rigtig god vejrudsigt, der 
ud med 50 I vandballast og nød truen Ingeborg og en anseelig hjem, men alle landede pænt dog meldte om GB-dannelser. 
under flyvningen LS4erens mængde flyvehavre ventede uden materielle skader. Jeg var i forvejen opstemt, for 
unikke flyveegenskaber, der på hans opmærksomhed. Alle- min kære hustru og datter hav-
klart fremhæves med vand i rede ved18-tiden begyndte de meldt deres ankomst. 
tankene. konkurrencekontoret at kalde Motion er godt Der blev udskrevet en op-

Opgaven bød på en utrolig de første piloter på bedetæp- også for øjnene gave på 299,5 km, hvilket fik 
flot flyvetur, der bl.a. gik op over pet, når deres vendepunktsfo- Torsdag den 17. blev våd. Det mig til at tanke LS4eren med 
Limfjordens sydlige del med en tos ikke umiddelbart lod sig ty- regnede hele dagen, så hen 60 liter vandballast. Opgaven 
skybase på 1600 meter. Hjem- de. Jeg fulgte nøje med i ind- over middag valgte jeg at løbe lød: Arnborg -Pårup vej-X-
turen gik bl.a. fra Ulbjerg Ll. To- kaldelserne, der først ebbede en tur. Det blev til en dejlig tur Ulbjerg LI.Torup Gasstation-
rup Gasstation via Holstebro ud ved 2330-ticlen. Jeg begynd- på 21 km, og enten var detføl- Mattrup Gods-Ølgod Station-
Vandkraftværk, hvor termikken te at fryde mig, men pludselig gevirkningen heraf, eller også Skarrild Rundkørsel-Arnborg. 
blev lidt småslatten. Her tømte lød det med en infernalsk larm var det et par store krus fadøl, Da hele feltet på nær et fly var 
jeg vandet ud, hvorefter LS4- - Ul til konkurrencekontoret. der gjorde mig svært søvnig sendt i luften, besluttede en af 
eren steg let og eleganttil 1200 Jeg stivnede, men måtte tidligt på aftenen. de store sorte skyer sig des-
meter. Lige nordvest for Her- alligevel, i håb om at mørket vil- værre for at lægge sig i nær-
ning var den dog gal igen, hvil- le sløre min person for even-

Farten op 
heden af Arnborg, i hvert fald 

ket kostede mig ca. 1 O minutter. tuelle iagttagere, gå den tunge så nær, så solindstrålingen fa-
Ankom til Arnborg i 200 me- og plagsomme gang til kan- Fredag den 18. juli. Der blev rsvandt. 

ter, og straks efter sætningen kurrencekontoret Jeg havde udskrevet en C-opgave på På en gang var fire slæbe-
stod ORN klar til attrække ind. mistet Rom Kirke eller rettere, 245, 1 km. Vejret var drilagtigt fly sat i holding, mens 15 svæ-
Vi var begge meget tilfredse jeg lå 300 meter for langt mod med svag termik. 22 fly lande- vefly landede på Arnborg næ-
med forløbet af turen, idet jeg vest i eksponeringsøjeblikket de ude, mens29kom hjem.Jeg sten samtidig. Feltet kom dog 
var kommet ind som nr. 35.Jeg til at jeg lige akkurat kunne hive selv landede på Arnborg efter op igen, og startlinien blev åb-
var flad, men meget lettet. Jeg mig ind i fotosektoren. Kan- en flyvetur på 129 km, da jeg i net. Da havde jeg siddet i cocl<-
måtte sande, at det kræver kurrenceledelsen var ganske det efterhånden umulige vejr pittet i 3 stive timer, idet jeg 
enorm koncentration at kurve tålmodig, men de må have alligevel kom fra Ølgod Station denne dag startede helt frem-
termik i bobler med op til 20 fly. grinet godt og grundigt over og skulle videre til Pårup vej-X. me i feltet. 
Det viste sig desværre, at der mine forsøg på at redde æren. Jeg var startet ud med 80 liter Turen nordpå gik rigtigt 
som regel altid var en enkelt, Det kostede point, så det kun- vandballast, men indså hurtigt, godt. Jeg havde en klar følelse 

Arnborg Aben feltet med Lars Hansen i Ul forrest. Hjælperne er Jens Bak til venstre og Jesper Storgaard til højre. 



af, at jeg fulgte rigtigt godt 
med. Havde vel kikket de gode 
lidt i kortene, ligesom et par 
staldfiduser opsnappet en af
ten under nedsvælgningen af 
et eller flere krus fadøl jo vel 
heller havde gjort skade. Dog 
- realistisk set kunne jeg ef
terfølgende konstatere, at jeg 
stadig brugte for meget tid til 
at kurve. Netop den disciplin 
der føltes så betryggende. 

Rundede gasstationen ved 
Torup i 1400 meter og gik der
efter mod Skals. Her havde jeg 
nemlig ved flere lejligheder 
konstateret god termik. En 4-
meters boble stod da også og 
ventede på mig, og den spar
kede LS4eren med rorgænger 
op til 1800 meter. Kikkede ned 
og så en stakkels pilot, der i få 
hundrede meters højde, må
ske i panik, søgte ud over 
fjorden i det lønlige håb at få 
lidt bid. Her var der dog ingen 
tid til medlidenhed, for rollerne 
byttes hurtigt, når der konkur
reres. 

Skulle nu til Mattrup Gods, 
og det viste sig da også, at jeg 
på det lange glid stort set ikke 
fandt noget nævneværdigt 
termik. Gik langt øst om Arn
borg, hvorover der stadig stod 
en grim GB-er. Nåede lige ak
kurat at runde godset i 600 me
ters højde, hvorefter dagens 
opgave bestod i udfindelse af 
en passende landingsplads. 
En sådan fandt jeg lige nord 
for Thyregod. Min hustru og 
slæbepiloten, Johannes, ud
gjorde hjemhentningsholdet. 
Jeg havde været i luften i 6 
timer og 50 minutter og kun flø
jet 180 km, så der var udsolgt 
for denne dag. Det var dejligt 
om aftenen at blive strøget 
med hårene og puslet lidt om 
af fruen. 

På rette vej 
Søndag den 20. juli. Pragtfuldt 
vejr allerede fra morgenstun
den. Familien var stadig på 
Arnborg, så nu skulle de se far 
trykke den af. Der blev udskre
vet en hastighedsopgave på 
262,7 km, der lød: Arnborg -
Års Flyveplads - Brædstrup 
Kirke- Sdr. Omme Kirke - Arn
borg. Tankede igen 60 liter 
vandballast, hvorefter flyvetu
ren forløb helt uden problemer. 
Jeg var bevidst om og magte
de vist også at kurve betyde
ligt mindre end tidligere. Fløj 
200 km/ti modvind op mod Ars 
og 120 km/t, når det skulle gå 
stille og roligt. Kom hjem som 
nr. 44 med en gennemsnitsfart 
på 77,26 km/t. Alt var ok., men 
det ubønhørlige krav om at øge 
farten var stadig aktuelt. 

Ville flyve 
Mandag den 21. juli. Vejret blev 
af ledelsen skønnet så dårligt, 
så kun klubklassen og junio
rerne skulle ud at flyve. Jeg var 
glad for, at jeg også var tilmeldt 
klubklassen, for flyves, det 
skulle der. Kun kvinderne og 
de "gamle mænd" i Old Boys
klassen samt AÅ-feltet blev 
ikke sluppet løs . Der blev 
udskrevet en opgave på 187 
km. Valgte 60 liter vand i 
tankene og så af sted. Holste
bro - Videbæk Kirke - Bæk
marsbro Station - Holstebro 
Vandkraft - Skarrild Rund
kørsel - Arnborg. 

Det blev på trods af vejret 
alligevel en dejlig flyvetur. 
Farten gik desværre ned til 
72,21 i snit, så der var stadig 
nok at øve sig på. Kortnaviga
tionen forløb til min store til
fredshed imidlertid glimrende. 
Der er nu engang mere tidkræ
vende at navigere efter et al-

mindeligt flyvekort, end bare at 
flyve efter en GPS-er, men det 
føles godt og trygt at kunne 
navigere sikkert på den"gam
meldaws" måde. 

Trætte og sultne 
Tirsdag den 22. juli. Denne dag 
skulle altså bare være dagen, 
hvor tingene skulle gå op i en 
højere enhed , troede jeg . 
Konkurrenceledelsen fandt 
den mellemstore lineal frem. 
Vejrudsigten lovede rimeligt 
vejr dog med lokale GB-dan
nelser. Der blev udskrevet en 
opgave på 319,4 km - Arnborg 
- Års Flyveplads - Billund To
wer -Vejen Station - BillundTo
wer - Skarrild Rundkørsel · 
Arnborg. 

Jeg skulle starte som nr. I 
og havde derfor temmelig 
travlt. Tankede 80 liter ballast. 
Valgte selv at koble ud i 400 
meter. Var nemlig blevet slæbt 
op under en meget sort sky, 
dertil min fryd straks gav 4 me
ter stig lige lodret op til 1850 
meter. I denne højde dryppede 
det pludselig lidt på hooden, 
idet den sorte sky havde 
forvandlet sig til en rigtig uartig 
GB-er. Flere fly kom op. Ter
mikken var fantastisk ude un
der GB-erens vinger, men ak 
alt får som bekendt en ende, 
og det gjorde det gode løft og
så. 

Pludselig væltede regnen 
ned over min spinkle flyver, og 
så kan selv en LS4er få pro
blemer. Adskillige piloter valg
te at lande på Arnborg, mens 
vi var andre, der valgte at flyve 
ud i solskin for at se tiden lidt 
an. Da starten gik, lå jeg sam
men med flere andre fly ude 
ved Sdr. Omme på grund af 
vedvarende kraftigt regnvejr 
over Arnborg. Jeg lurepasse-

Kriminalassistent 
53 år 
Svæveflyver - 1. skolestart 
29. aug. 1992. 
S-certifikat 1994. 
Sølvdiplom 1994. 
300 km distance/måldia
mant 1996. 
Omskolet til 1 O forskellige 
flytyper incl. motorsvæ
vefly. 
Logget 270 timer på svæ
vefly. 
Medlem af Hjørring Svæ
veflyveklub. 

de lidt, men så at mine med
konkurrenter en efter en gik di
rekte mod Arnborg for at fort
sætte lige ind i løvens gab. 

Vi skulle jo have det af
gangsfotos, så der var ingen 
vej udenom. Da jeg ramte reg
nen, lå jeg i 1300 meter et par 
km sydvest for Arnborg. Jeg 
sendte bønner til alle eventu
elle højere magter samtidig 
med, at jeg svagt kunne skim
te Arnborg Rundkørsel. I eks
poneringsøjeblikket tænke jeg 
på, at rundkørselen næppe 
kunne ses på mit fotos, men 
det var bare med at få rettet op 
og komme væk. Da var jeg 
nede i 850 meter. 

Satte kursen mod Herning, 
hvis sydlige bydel jeg nåede 
meget lavt. Pludselig var der 
igen lidt stig. Ikke give op for 
nogen pris tænkte jeg, og lidt 
efter lidt åndede jeg lettet op. 
Vejret blev efterhånden mar
kant bedre. Vandt efterhånden 
højde nok til at gå vest om Vi
borg til Skals. Her stod der igen 
4 meter og ventede på mig. Op 
til 1700 meter. Nu følte jeg mig 
virkelig ovenpå igen. Videre til 
Ålestrup og op til 1900 meter. 
Solen skinnede, og alt var jo 
bare så herligt. Jeg kunne ikke 

Flot vue over det danske 
landskab set fra Ul. 
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længere tage mig af proble
merne ved Arnborg - det var 
dumt tænkt, skulle det senere 
vise sig. 

Nu fotos af Års Flyveplads 
og så sydpå igen. Ved Møldrup 
blev jeg endnu engang sendt 
op til 1900 meter, men så skul
le det også vise sig, at festen 
var slut for denne dag. Der var 
sket en aldeles overudvikling 
mod syd med flere kraftige CB
dannelser. Ved Pårup kunne 
jeg se, at CB-eren over Arn
borg stadig var aktuel med 
masser af vand - der fald 70 
mm . Problemet var nu helt 
aktuelt det, at der også stod en 
ond CB-er over Nørre Snede, 
så hvordan sku lle jeg nu kom
me til Billund. Der var en svag 
lysning mellem de to nævnte 
CB-ere. En medkonkurrent og 
jeg valgte optimis-tisk, at flyve 
ind under denne lysning i håb 
om at få lidt løft. 

Taktikken slog fuldstændig 
fejl, det skal være indrømmet. 
Over radioen kunne jeg høre, 
at udelandingerne væltede ind 
til konkurrencekontoret, men 
jeg havde stadig 800 meter at 
gøre godt med. Vi passerede 
Christianshede flyveplads 
side om side med min med
konkurrent lidt under mig. CB
eren til venstre for os og lige 
over flyvepladsen gav så 
meget vand, så jeg ikke kunne 
se jorden. Pludselig drejede 
min følgesvend skarpt til ven
stre og fløj direkte ind i og for
svandt i regnen. Hans GPS-er 
havde formentlig fortalt ham, 
at der her var en flyveplads. 

Jeg fortsatte mod syd med 
pinlig ren flyvning og nåede 
ned til en position lige vest for 
Vejle svæveflyveplads. Her lå 
der allerede fire andre AÅ fly 
tvunget ned af regnen. Solen 
skinnede mod syd fra en skyfri 
himmel. Jeg fortsatte min kurs 
ud i solen med et fromt håb om 
lidt løft. Det var her, at jeg i min 
iver glemte, at de nævnte CB
ere naturligvis havde vandet 
jorden så kraftigt, så der ikke 
kom mere termik denne dag. 
Altså jeg måtte tilbage for også 
selv at lande på Vejle svæve
flyveplads. Det var dog blevet 
til i alt 196,6 km efter en samlet 
flyvetid på 4 timer og 44 minut
ter. 
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Kvinderne var nydeligt repræsenteret - her med hjælper og børn. 

Med til historien fra denne 
dag hører, at Michael Kristen
sen, Inger og børn havde lovet 
at hente mig hjem, hvis det 
blev nødvendigt. Jeg var som 
altid meget omhyggelig med at 
indrapportere min landingspo
sition til konkurrencekontoret. 
En efter en blev de andre pi
loter hentet. Efter ca. 3 timer 
ringede MK på min mobiltele
fon, hvorefter han med sådan 
lidt usikker stemme spurgte : 
"Lars du er da godt nok landet 
på svæveflyvepladsen her lige 
syd for BillundsTMA".Jeg kun
ne ikke bekræfte hans fromme 
ønske, idet jeg hurtigt regnede 
ud, at han befandt sig ca. 100 
km sydvest for min position. 
Med den mest sukkersøde 
stemmeføring jeg kunne an
lægge, ledte jeg ham nænsomt 
på vej, og kl. var vel hen om
kring 2100, da de endelig duk
kede op. Nå pyt, vi tog det alle 
med godt humør. Kl. ca. 2230 
ankom vi til Arnborg vist til stor 
morskab for eventuelle iagt
tagere. 

MK og jeg havde samme 
dag lovet Jens Bak at pakke 
hans Ventus C sammen efter, 
at han var landet på medvind 
i øsende regn. Klokken var 
efterhånden hen imod midnat 
før vi trætte og sultne kunne 
sætte os ind i min hytte til In
ger og de allerede sovende un
ger. Hun havde da fremtryllet 
de dejligste retter mad elegant 
sammenstukket af vores fæl-

les lager. Natmaden blev for
svarligt skyllet ned med fadøl 
og kaffe, og vi hyggede os 
sammen ti l langt over midnat. 

Håndklædet i ringen 

Onsdag den 23. juli. Denne 
dag bød på den eneste pilot
valgte hastighedsopgave. År
sagen var dårligt svævefly
vevejr. I sine bestræbelser på 
at udskrive en opgave erklæ
rede konkurrenceledelsen:"Vi 
kaster håndklædet i ringen". 
Altså var vejret så omskifteligt 
med regn og diverse GB-dan
nelser, så man havde valgt at 
lade det være op til den enkel
te pilot at vælge sin opgave. Vi 
måtte så slutteligt gøre brug af 
højst 1 O vendepunkter - en 
meget anderledes, men også 
meget spændende måde at 
konkurrere på. 

Lars Nordam Ullits trådte 
hjælpsom til med råd og vej
ledning, da jeg før starten hav
de allermest brug for det. Ef
ter start til en god boble fik jeg 
mig manøvreret i en fordelag
tig udgangsposition. Reglerne 
var sådan, at vi efter udtærsk
lingen havde nøjagtig 3 timer 
til vores disposition. De skulle 
jo gerne udnyttes fuldt ud for 
at få fløjet flest mulige km. 

Efter udtærsklingen valgte 
jeg Sdr. Omme Kirke som 1. 
vendepunkt. Det gode ved 
denne form for konkurrence er 

jo, at man ikke kan lægge sig 
i "baghjul" på nogen, for man 
ved jo ikke, hvor den anden har 
tænkt sig at flyve hen. Så gik 
det videre til Brejning vej-X og 
derfra til Skive. Det gik rimelig 
godt. Farten var stadig ikke 
overvældende, men dog ac
ceptabel. Efter Skive fulgte jeg 
en rimelig god skygade til 
Herning, hvortil jeg ankom i 
1400 meter. Fortsatte mod 
Arnborg, der blev nået i 1200 
meter med 16 minutters kon
kurrencetid tilbage. 

Her begik jeg en eklatant 
fejltagelse. I stedet for at holde 
på det sikre og gå ned på 
Arnborg, ja så satsede jeg alt, 
idet jeg ville vende Sdr. Omme 
Kirke for at få "fuldt hus". 
Hastigheden blev sat til 170 
km/t, så ca. 5 km nord for den 
famøse kirke, var jeg nede i 
600 meter. Dettog jeg rimeligt 
roligt, for samtidig fløj jeg ind 
under lidt skygade, der gav op 
imod 2 meter, og jeg forvente
de at kunne nå tilbage dertil 
uden de store problemer. Det 
alt ødelæggende for mit fore
havende var, at jeg nåede frem 
til kirken og tog mit billede ca. 
30 sekunder for sent. Ok jeg 
havde sikret mig ved at tage 
et fotos af Arnborg Rund
kørsel, da jeg var på vej mod 
syd, så kom jeg hjem, ville det 
være rimeligt tilfredsstillende. 

Hjem kom jeg, men det først 
efter en irriterende udelanding 
ca. 7 km sydvest for Arnborg. 

15 



Den var klam. Det var en af 
de dage, hvor termikken bare 
ikke stod og ventede på tilba
gevejen, som jeg havde vurde
ret, den ville. Mens jeg ventede 
på hjemhentning, kunne jeg se 
det hele klart i bagklogskabens 
skarpe lys. Der var imidlertid 
ingen grund til at hænge med 
næbet. Jeg huskede trods alt 
på, hvorfor jeg egentlig deltog i 
konkurrencen og glædede mig 
så i øvrigt over en fantastisk 
oplevelse jeg havde haft over 
Skive. 

Her stod der nemlig ved min 
ankomst en CB-er lige over 
travbanen, som jeg havde som 
vendepunkt. Da jeg skulle ind 
og tage mit fotos, fløj jeg ind 
under dens nærmest 
paraplylignende vinger lige ind 
mod centrum, hvorfra vandet 
væltede ned mod jorden i et 
meget skarpt afgrænset cirkel
rundt område. Da vandet be
gyndte at gøre mit udsyn slø
ret, var jeg vel højst 2-300 me
ter fra denne lodretstående 
vandsøjle. Jeg lå i ca. 900 
meter, og pludselig blev jeg 
presset hårdt ned i sædet. Va
riometrene slog i bund: og der 
blev det uden at bevæge sig, 
til jeg nåede 1800 meter. Det 
var en oplevelse, jeg sent vil 
glemme. Før jeg fløj ind i regn
vejret havde jeg allerede fået 
mange fluer på vingerne. Det 
regnede så voldsomt under 
min opstigning, så fluerne næ
sten var skyllet af, da jeg brød 
ud på toppen og igen satte kur
sen mod syd. 

Overophedet cockpit 

Torsdag den 24. juli. Sidste 
konkurrencedag. Skulle noget 
indhentes, ja så skulle det væ
re nu. Der var marginalt vejr, 
med lav skybase - max. 800 
meter. Efter først at have ud
skrevet en A og en B opgave 
besluttede ledelsen sig ende
lig for en 149,2 km C-opgave. 
Arnborg- Holstebro Vandkraft 
-Arnborg -Videbæk Kirke- Fa
sterholt og Arnborg. Flere pi
loter valgte at trække sig inden 
starten. Den tanke strejfede 
mig dog ikke, for jeg ville bare 
flyve. 

Umiddelbart før starten gik, 
lå vi vel 15-20 fly og rodede 
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rundt i højder mellem 6 og 800 
meter. Straks efter starten be
gyndte de første udelandinger 
at komme. Allerede sydvest for 
Herning var jeg nede i 400 me
ter. Sveden sprang på panden, 
for der var ingen landingsplad
ser i sigte. 

Fortsatte forsigtigt mod Hol
stebro, men snart var jeg nede 
i 250 meter. Da åbenbarede sig 
en smal stribe græs under mig. 
En landmand var ved at grønt
høste. Det gav lige præsis så 
meget ro, så jeg helt kunne 
koncentrere mig om at flyve, og 
det vil sige flyve afslappet, rent 

termik. Hertil ankom jeg i de 
velkendte 400 meter uden at 
finde, hvad jeg søgte. Valgte så 
at flyve mod sydøst ind over 
Nørre Felding Flyveplads. 

Her var 3 AÅ-deltagere lan
det. De stod ved deres fly og 
pegede op på mig. Jeg var så 
langt nede, så jeg kunne se 
dem i øjnene. Deres pegen gjor
de mig om muligt endnu mere 
stædig.Jeg blev hængende lige 
over pladsen i hvert fald i over 
en halv time, og temperaturen 
i cockpittet steg igen til faretru
ende højder. Langsomt nåede 
jeg igen op i 600 meter. 

Lars Hansen og Ul, Hjørring Svæveflyveklub. 

og jage selv den mindste op
vind. I de næste 2 stive klokke
timer var jeg på intet tidspunkt 
over 450 meter. Skeptikeren må 
tro mig, for det er sandt. Det er 
ligeså sandt, at jeg under den
ne del af flyvningen følte et ud
talt behov for at have et effektivt 
klimaanlæg i flyveren. På intet 
tidspunkt slap jeg min lan
dingsplads af syne, selv om 
landmanden med grønthøste
ren for længst var kørt hjem. 

Langt hen på eftermiddagen 
blev der små huller i skymas
sen omkring mig. Langsomt 
øgedes højden til 500 og lidt 
senere til 600 meter. I denne 
højde fløj jeg op til Holstebro og 
ventede længe syd for vand
kraftværket, indtil højden var 
stabil omkring 600 meter. Ind og 
fotografere og derefter direkte 
mod sydvest mod det militære 
område, der er meget sandet, 
og som ved tidligere flyvninger 
i området havde givet god 

Kursen blev nu sat mod Arn
borg. Jeg ville "hjem". På et 
tidspunkt nåede jeg op i 800 
meter, men kun et øjeblik. Måt
te lægge kursen noget mod øst, 
så jeg nærmede mig Herning 
direkte fra nord. Mens jeg for
tvivlet lå i 600 meter og skulle 
ind over Herning kom der 
pludselig denne kryptiske mel
ding over radioen:" U1 's vogn 
står endnu på pladsen". 

Jeg kaldte straks konkur
renceledelsen op og spurgte 
forundret, hvad der foregik. Fik 
det svar, at ledelsen havde 
været bekymretfor mig, idetal
le andre piloter enten var ude
landet eller landet på Arnborg, 
og at der var gået så lang tid, 
uden at de havde hørt fra mig. 

Da jeg havde bekræftet at 
være i live og stadig var flyven
de, ville man da også ger-ne 
vide, hvorledes det i øvrigt stod 
til ombord. Joh rent bortset fra, 
at jeg var ved at hive pinden 

op af dens behæftning for at 
holde mig flyvende, så gik det 
efter omstændighederne ud
mærket, og jeg regnede med 
at nå Arnborg, før solen gik 
ned. Joh tak sagde man, men 
nu skulle jeg bare slappe af, 
for konkurrencen var blevet af
lyst grundet de mange udelan
dinger. Den sidste melding var 
egentlig uendelig ligegyldig for 
mig, jeg v i 11 e altså bare nå 
Arnborg. 

Mit ønske gik i opfyldelse, 
idet jeg fandt lidt tør aftenter
mik, der kunne bære, og jeg 
ankom i fin stil i 200 meter. På 
Arnborg blev min flyvetur jo 
selvsagt ikke regnet for noget, 
ja vel dårligt nok registreret, 
men for mig var den aldeles 
værdifuld . Aldrig tidligere har 
jeg haft så hård en flyvetur, og 
aldrig tidligere har jeg måtte 
koncentrere mig så megetun
der en flyvning. Opgaven blev 
naturligvis ikke gennemført 
fuldt ud, men jeg kom hjem til 
Arnborg, og det var belønnin
gen for mine anstrengelser. 

En lang og spændende kur
rence var hermed slut. Jeg fik 
knyttet værdifulde ven- og be
kendtskaber med mange andre 
svæveflyvere, og det er jeg 
meget glad for. Sammenlagt var 
jeg i luften i lidt over 40 timer, 
og fløj under konkurrencen i alt 
1.530 km stræk. Min samlede 
placering var bestemt ikke 
noget at skrive hjem om, men i 
bevidstheden om, at jeg fuldt 
ud fik det, jeg var kommet for, 
ser jeg med stor glæde tilbage 
på de mange spændende 
oplevelser, jeg havde under 
konkurrencen. 

Jeg finder det naturligt her 
at takke Ole Ring Nielsen, Mi
chael Kristensen og Inger, 
Hjørring, Lars Nordam Ullits og 
Jens Bak, SG70, Henrik Holm, 
Nordjydsk Svæveflyveklub, 
Johannes fra SvæVeThy samt 
i særdeleshed Jesper Stor
gaard fra Østsjællands Svæve
flyveklub for den gode og sær
deles værdifulde hjælp jeg fik 
af dem under AÅ. 

Endelig vil jeg slutte med 
at sige tak til Hjørring Svæve
flyveklub, fordi jeg fik stillet 
klubbens bedste fly til rådig
hed. • 
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Vil du være med lil al sikre 
nogle af Danmarks d_yresle drenge 

en blød landing? 

Bliv konslabel i flyvevåbnel og få 
en faguddannelse på højl plan 
Har du lyst til at indgå i det team af avancerede 
specialister, der sikrer at det danske flyvevåben 
fungerer perfekt til hver en tid og under alle 
forhold, så har flyvevåbnet en bred vifte af 
uddannelsestilbud. Du kan blandt andet blive 
elektronikmekaniker, elkraftmekaniker eller 
flymekaniker. Vi søger desuden unge, der 
har lyst til at uddanne sig til Raketoperatør, 
Kontrol- og varslingsoperatør, 

Forsyningsassistent eller Administrations
assistent Det er et krav, at du har en god 
fysik - som konstabel bliver du også 
professionel soldat. 

Skriv eller ring efter brochure og ansøgnings
skema på 44 68 21 22 eller fax os på 44 66 02 97. 
Du kan også kontakte os på vores e-mail: 
EO.FVR@INTERNET.DK 

FYR 
FORSVARETS VÆRNEPLIGT & REKRUTTERING 

Flyvestation Værløse, Postboks 145, 3500 Værløse 
http://www.FORSVARET.FYR.dk 
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Balloner over 
Draculas slot 
Næsten alle balloner passerede tæt over Egeskov Slot 

Af Kim Paamand 

,,Balloner over Egeskov 1997" 
lød det pompøse navn for årets 
danske ballon Grand Prix. 

Det var tredie gang, der 
blev dystet om den evigt van
drende Egeskov Pokal, der i 
1993 blev udsat af grev Mi
chael "Dracula" til Egeskov. 

11993 og 1995 arrangerede 
Erling Bøgh disse festlige 
weekendstævner, og i år hav
de den urolige fynbo Ole Flen
sted taget handsken op. 

Rammerne erde bedsttæn
kelige, hvis man kan lide frilufts
liv og natur: Vi låner grev Mic
haels eng bagved Egeskov 
Slot. Her er plads til både telte 
og balloner • og pragtfuld læ fra 
de høje bøgetræer, når vinden 
er i syd og vest. 

Det var der 12 friluftsballo
ner, der, i weekenden 15. - 17. 
august, havde ladet sig friste af, 
og de mødtes på engen bag 
Piet Heins bambuslabyrint. 

Samme labyrint skulle for
ceres for at nå frem til Egeskov 
Tower, hvorfra flyveleder Kim 
Paamand dirigerede flyv
ningen og satte konkurrencer. 
Det krævede både snilde og 

18 

mental balance for deltagerne 
at nå rettidigt frem til briefinger -
ne - og lykkedes for flere kun 
hjulpet af stævnelederens fle
xible fortolkning af begrebet 
,,lokal tid". 

For første gang i ballonhi
storien - og sikkert også i den 
øvrige danske flyvehistorie -
fulgtes Ligestilligsrådets prin
cipper til fulde: Der var frem
mødt lige mange mandlige og 
kvindelige piloter. 

Det pragtfulde sommervejr 
lå også over os denne week
end med et stabilt højtryk og 
svage vinde fra vest og nord. 

Tre konkurrencer blev ud
skrevet og gennemført af 
samtlige deltagere. 

Fredag aften valgte dom
merne en målflyvning med 
fælles start fra Egeskov slot og 
udflyvning gennem slottets 
forhave ud over hovedind
gangen. Et flot syn både for 
deltagere og tilskuere. 

Målet lå ved et vejkryds fem 
km borte - og tætteste resultat 
blev noteret af stævnets ene
ste en-mands ballon, Lau Lau
rsens Cloud Hopper, hvor kur
ven er udskiftet med en ryg
sele, så landingsstellet ud-

gøres af pilotens størrelse 45 
rågummisåler. 

Lørdag morgen bød på .Fly 
In", da den tidlige morgentåge 
afløstes af dis. Målet var natur
ligvis Egeskov Slot, men belært 
af tidligere års erfaringer og 
piloternes tiltagende kompe
tence var det flyttet fra hoved
spiret til plænen foran. 

At drive med vinden er in
gen sag, undtagen for den, 
som vil ramme målet. Og det 
ville Janne Paamand, som 
ubeskedent for anden gang i 
træk landede den flotte pokal 
på klaveret i Silkeborg. 

Flere kom meget tæt på 
målet denne morgen, hvor al
le piloter var indenfor 500 m 
trods den drilske svage mor
genvind. 

Lørdag aften blev der påny 
udskrevet konkurrence med 
fælles start fra Egeskov, og ud
flyvning tæt forbi Egeskov To
wer. 

Søren "Sonofon" fløj hare 
ballon, og det gjaldt nu for de 
ivrige deltagere at følge ha
rens kurs og lande så tæt ved 
denne som muligt. 

Søren udnyttede genialt de 
skiftende aftenvinde, hvor 
søbrisen fik vinden til at vende 
180 grader på højden, og fløj 
ud fra Egeskov og næsten 
hjem igen på ·45 minutter. 

Flere af de garvede piloter 
mellemlandede, mens de 
overvejede hvilken strategi , 
der bedst kunne hamle op med 
harens zigzag kurs - og bedst 
blev opgaven klaret af Kirsten 

Thorbjørn, der med 18 m sik
rede sig Ekstrablads-pokalen. 

Så ikke nok med at damer
ne stod for 50% af de tilmeldte 
balloner - de løb også med 100 
% af pokalerne. 

Lørdag aften var der fest på 
slotspladsen, hvor tropehede 
og flagermusene viftede os 
om ørerne. 

Prisoverrækkelsen blev 
forestået af greven, dog uden 
Dracula-kostume. Circusgrup
pen stod for to af aftenens 
andre festlige indslag. Lau 
Laursen, der har en fortid som 
tryllekunstner, bød på ægte 
cirkustrylleri og lod magien 
gribe sommernatten. 

Herudover overlod Cirkus
gruppen i en festlig tale gamle 
OY-BOS "Karoline" til Ege
skov-museet. Egeskovs fine 
samling af flyvende materiel 
havde ingen lettere end luft ve
teraner, så det er der nu rådet 
bod på. 

Karoline er fra 1978 og der
med kun 10 år yngre end den 
moderne ballonsport i Dan
mark. Karoline startede i sine 
unge dage med at flyve for Me
jerikontoret, men har de sene
ste mange år været skole- og 
konkurrenceballon i Cirkusk
lubben og ender så nu sine for
fløjne dage med maner. 

Festen varede iøvrigt så 
langt ud på morgenen , at 
ingen følte sig kaldet til at flyve 
ud i morgendisen. 

Det blev en mindeværdig 
Grand Prix flyvning. Tak og på 
gensyn, Hr. Greve! • 

Der er trængsel på startpladsen. I luften ses Lau Laursen i sin 
enmands C/oudhopper. 



~ Cessna Single Engine 
Hangar 5 Air Service er forhandler af Cessna's nye Single Engine Fly 

vi ser frem til at betjene såvel gamle som nye kunder med køb og vedligehold af Cessna fly. 
Danmarks første nye 172'er fremvises i vor hangar. 

Ring eller fax efter materiale på disse fantastiske fly! 

Autoriseret HANGAR~ Autoriseret 
Cessna Caravan 

forhandler Cessna servicestation AIR SERVICE 

LUFTHAVNSVEJ 4 • STAUNING LUFTHAVN• 6900 SKJERN • TLF. +45 97 36 92 66 • FAX +45 97 36 92 10 

Flyforsikring 

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

@dan 
Luftfartsafdelingen 

Gammel Kongevej 60 
1790 København V. 

Tlf.: 31 21 21 21 

SUN-AIR 
Flyvedligehold 
JAA 145 Aut. værksted 

~__.-'I ~~r' -
-...... JIii-· SLV 002 

11 , • Rute operator 

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

• El og Avionics værksted 

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

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

• HSI på: Prat! & Whitney JT15D 
serie og PT6A serie. 

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

Ring SUN-AIR 
Sillund: 76 50 01 30 
Århus: 86 36 3 0 55 
Airline service til GA pris 

~ 
• British Airways Express in Scandinav,a 1s 
operated by SUN-AIR of Scand1nav1a AS 

Charter operator 

Flyudlejning 

Flysalg 

Flyvedligehold 

Salg af Reservedele 

SUN-AIR af Scandmavm A/S 
LuflhavnsveI 33 
DK 7190 Billund 
Oenmark 

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

f' Nu direkte til 
~ lager/værksted 

Billund 
Tel : 76 50 01 30 
Fax : 76 50 0113 
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Danske Vinger nr. 4: 

Cessna 140A OY-BYW 
OY..BYW har i lang tid fløjet 
fra denne private plads ved 

Brønderslev, men står 
sandsynligvis skilt ad i en 

hangar i Alborg for at blive 
gennemkontrolleret, når 

Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

Den ser væsentligt yngre ud end sine jævn
aldrende, men ikke desto mindre er OY-B YW 
en af bedsteforældrene til flyvehistoriens 
mest succesfulde produktion af GA-fly. 

Der lå en seddel i cockpittet på 
KZ ll'eren, da Knud Johans
son skulle til at flyve tilbage fra 
veteranflystævnet i Diest i 
Belgien. Det var et tilbud om 
at købe en Cessna 140A, der 
blot skulle samles. Sedler ma
gen til var sikkert også lagt ind 
i alle de andre fly, men Knud 
ville da ikke udelukke, at han 
kunne være interesseret. Han 
havde lige været med til at 
restaurere OY-FAT, som han 
var fløjet ned til stævnet i Bel
gien med. Projektet havde væ
ret spændende, og det smuk
ke slutresultat havde givet 
ham blod på tanden. Han hav
de en fjerdepart i KZ ll'eren, 
men drømmen om at eje sit 
helt eget fly skulle vel blive til 
virkelighed på et tidspunkt? 
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Og det skulle vel ikke være no
get problem at sætte et par vin
ger fast og skrue nogle skuer 
i? Slet ikke taget i betragtning, 
at Knud faktisk tjener til livets 
ophold ved at skrue i flyvema
skiner. Men det kom selvfølge
lig an på så meget - bl.a. hvad 
en Cessna 140A i det hele 
taget var for en flyvemaskine! 

Metalvinger 
Vel hjemme i det nordjyske 
slog Knud op i Jane's All the 
World's Aircraft og kunne her 
konstatere, at Cessna 140A var 
en videreudvikling af Cessna 
140, der fløj første gang i 1945. 
Cessna 140 havde lærreds
beklædning på vingerne, men 
140A havde den nu klassiske 

Cessna-vinge helt i metal og 
var udstyret med flaps. Des
uden havde 140A en 5 hk stær
kere motor og en enkelt stræ
ber, hvor 140 havde en gam
meldags v-formet stræber, 
som kendes fra fx Piper Cub 
og Auster. Flyet så nydeligt ud 
i bogen, så hvorfor ikke? Knud 
tog kontakt med belgieren. 

Det viste sig at være en pen
sioneret oberst, der engang 
havde købt flyet af en ameri
kansk ingeniør. lngeniø ren hav
de været med til at bygge det 
første atomkraftværk i Belgien, 

disse linjer bliver trykt. 

og en del af hans kontrakt hav
de været, at han fik sin flyve
maskine med i flyttegodset. 
Den fløj han nu rundt i Europa 
med, men der må have stået 
noget med småt, for det viste 
sig siden, at han selv var nød 
til at bekoste transporten tilba
ge igen! Og det havde han ikke 
lige tænkt sig. Så hans Cess
na blev stående i Europa, hvor 
den belgiske oberst købte den 
efter nogle år. Flyet blev skilt 
ad for at blive grundigt sat i 
stand, men nu gik obersten på 
pension og fandt ellers ud af, 

Knud Johansson tørner propellen før stævnemødet med fotoflyet 
over Vendsyssel. 



at han nok aldrig ville få sat 
den flyvemaskine sammen 
igen. Det var derfor, han gik 
rundt og lagde små sedler i 
folks cockpit ved veteranfly
stævnet i Diest. 

Hjem i papkasser 

Det korte af det lange blev, at 
Knud hentede sit nyerhverve
de Cessna 140A-samlesæt i 
Aachen i Tyskland, hvor flyet 
stod - eller rettere lå, da det var 
helt og aldeles totalt pillet fra 
hinanden. Vingerne kom på en 
trailer til et svævefly og resten 
af stumperne kom med i løs 
vægt i fem solide papkasser. 

Det var i slutningen af 1984. 
11987 var Knud færdig med 

at sætte stumperne sammen. 
Der havde ikke været nogle 
specielle problemer med det, 
for flyet var for så vidt i pæn 
stand. Det tager bare noget tid 
at lave samlesæt ordentligt i sin 
fritid - også selvom man er 
flymekaniker. 

Knud fik med det samme 
stor fornøjelse at sin flyvema
skine. Kort før den var færdig, 
var han begyndt at arbejde for 
SOS Flygambulans i Gate
borg - et selskab der stort set 
svarer til vores hjemlige Falck 
Air. De første ture til Sverige 
var foregået med skib, men 
transporten blev en langt 
mindre tidsrøvende affære, da 
Knud nu kunne flyve på arbej
de. Hvad han i øvrigt har gjort 
ligesiden. 

OY-BYW har naturligvis 
været fast deltager i KZ-rally 
og været på ture til Tyskland 
og Belgien. Flyet har i skriven
de stund en totaltid på 2.588 
timer, hvoraf Knud tegner sig 
for omkring en fjerdedel. 

Stamfaderen 

Hvad flyveegenskaber angår, 
minder en Cessna 140A me
get om en Cessna 150, når 
den er på vingerne, hvilket ik
ke kan undre, da Cessna 140 
er den direkte stamfader til 
Cessna 150. Faktisk havde 
den allerførste 150 · er typebe
tegnelse Cessna 142, men 
kun et enkelt fly blev bygget, 
inden man skiftede nummeret. 
På jorden, samt ved start og 

FLYV • OKT. 97 

Set forfra er der ikke den fjerneste tvivl om familieskabet! OY-8 YW er på vej ud over Jammerbugten. 

landing er Cessna 140 selvsagt 
lidt anderledes at have med at 
gøre end de senere Cessna-fly, 
da bedstefar er et halehjulsfly 
med hvad dertil hører. 

OY-BYW er en sjælden fugl 
- og ikke bare i Danmark. Cess
na byggede kun i alt 525140A, 
mens produktionen af den rene 
Cessna 140 var på 4.907. Det 
kan derfor ikke overraske, at 
OY-BYW er den eneste 140A i 
Danmark. 

Typen er samtidig med KZ' -
erne og den engelske Auster, 
men sammenlignet med disse 
virker den bemærkelsesvær
digt moderne. Hvor andre sta
dig brugte stålrør og lærred, fløj 
Cessna meget tidligt ind i 
fremtiden med en helmetalkon
struktionen. 

Cessna 140 blev videreud
viklet til den firesædede Cess-

na 170, som også blev produ
ceret både med lærredsbe
klædt og hel metalvinge. Og så 
fortsatte udviklingen som be
kendt længe efter med et ukri
steligt stort antal modeller og 
udgaver som Cessna 150, 
152, 172, 180, 182 og 206 for 
nu blot at nævne nogle af alle 
de andre højvingede fly, Cess
na i den grad har domineret 
verdensmarkedet med. Hvor 
omfattende, Cessnas produk
tion har været, kan illustreres 
med, at den samlede franske 
produktion siden anden ver
denskrig af typer som Robin 
DR-serierne, Jodel-serierne, 
Emeraude, Rallye-serierne, 
TB-serierne og diverse CAP
modeller svarer til blot 14 må
neders produktion hos Cess
na i de gode år i sidste halvdel 
af70'erne. 

Set bagfra afslører flyets alder sig i højere grad, bl.a. fordi 
halefjerene har de runde linjer, man engang ulejligede sig med 
at udstyre fly med. 

Og at Cessna har gjort et el
ler andet rigtigt ses endeligt af, 
at virksomheden nu genopta
ger produktionen af klassi
kerne. 

OY-BYW er et tidligt led i he
I e denne udvikling. Et par 
spændende vinger at have 
flyvende over Danmark. • 

Cessna 140A 

90 hk Continental C90 
Benzinforbrug22 lit 

Spændvidde .... .. .. 10,00 m 
Længde ..... .. ....... .. . 6,55 m 
Tornvægt ... .. .. ... .. ... 461 kg 
Max. startvægt ...... 680 kg 
Max. hastighed ...... 106 kts 
Rejsehastighed ....... 92 kts 
Stallhastighed .. .. ..... 41 kts 
Maksimal stige-
hastighed ............ 700 ft/m 
Maksimal 
flyvehøjde .......... 12.000 ft. 
Rækkevidde ......... 640 km 



Danmark deltog i perioden fra 
26. maj til 6.juni i Cooperative 
Banners '97, en øvelse i NA
TO's Partnerskab for Fred pro
gram (normalt blot omtalt som 
Pf P, Partnership for Peace), 
som fandt sted i det sydlige 
Norge og Sverige. Totalt deltog 
mere end 1.800 soldater, 36 
flådefartøjer samt 45 fly og 
helikoptere fra mere and 18 
nationer i Cooperative Ban
ners '97. 

Øvelsen fokuserede på rea
listisk træning i fredsbevarende 
missioner (Peace Support Mis
sions) gennem en serie af ko
ordinerede øvelsesmomenter 
for hær-, flåde- og flystyrker. 

Pf P aftalen blev indgået 
mellem 27 nationer fra NATO, 
den tidligere Warszawa Pagt 
og gruppen af alliancefri lande 
i 1994. 

Meget kort fortalt er formå
let med Pf P programmet at 
skabe/bevare fred og stabilitet 
i et Europa, der de seneste år 
har gennemgået kraftige sik
kerhedspolitiske forandringer. 
Pf P er således et meget vigtigt 
forum for løbende gennemfø
relse af tillidsskabende aktivi
teter, såsom militære besøg i 
medlemslandene, fælles kur
ser og seminarer og ikke mindst 
øvelser for de involverede 
landes militære styrker. 

Pf P skal desuden bidrage til 
at skabe en dialog mellem 
NATO og de enkelte partner-

Cooperative Banners '97 
med dansk deltagelse 
Tekst og fotos: Jan Jørgensen 

Norsk F-58 fra 336Skv lander på Sola. 

lande og dermed virke som 
stabilisator med henblik på et 
eventuelt kommende fælles 
sikkerhedssystem. 

Pf P har løbende afholdt en 
omfattende serie af øvelser for 
medlemslandenes militære 
styrker (som f.eks. Coopera
tive Jaguar '95 i Danmark), 
men det specielle ved Coope
rative Banners '97 var, at man 
for første gang trænede hær, 
flåde og fly styrker sammen i 
fælles operationer. 

Hidtil har Pf P øvelser kon
centreret sig om træning af de 
tre værn hver for sig i freds
bevarende operationer, men 

med Cooperative Banners ·97 
er Pf P programmet bragt ud af 
sin indledende fase og udviklet 
videre mod et mere realistisk 
integreret operationskoncept. 

Mål og midler 

Cooperative Banners '97 blev 
afholdt af NATO's nordvestlige 
kommando, og var således for
melt ledet af Commander-in
Chief Allied Forces Northwes
tern Europe (CINCNORTH
WEST), Air Chief Marshall 
(RAF) Sir John Chesire. Selve 
planlægningen og udførelsen 
af øvelsen blev ledet af Head
quarters Allied Forces North 
Europe (HQ NORTH) placeret 
i Stavanger. 

Overordnede mål for Co
operative Banners ·97 var at 
udvikle interoperabilitet og fæl
les procedurer som led i freds
bevarende operationer samt at 
udføre missionsorienteret 

Pf P miljø: Slovakiske, svenske, 
hollandske og norske piloter ef
ter en mission sammen i tosæ
dede MiG-29 og F-5. 

træning for multinationale styr
ker til indsættelse i fredsbeva
rende operationer. Øvelsen 
var opdelt i to faser, hvor Fase 
1 bestod af familiarisering for 
at få deltagerne tilvænnet hin
anden og NATO's operative ni
veau og Fase 2 bestod af de 
egentlige operative trænings
aktiviteter. Med andre ord si
mulerede øvelsen et typisk 
scenario for en fredsbevaren
de operation, som er virkelig
hed for de militære enheder, 
der til daglig deltager i FN re
laterede operationer rundt om
kring i verden. 

Deltagende enheder i Co
operative Banners ·97 kom fra 
otte NATO lande (Danmark, 
England, Frankrig, Holland, 
Italien, Norge, Tyskland og 
USA) samt ti tidligereWarsza
wa Pagt eller alliancefri lande 
(Azerbajdzjan , Estland, Fin
land , Letland, Litauen, Polen, 
Rumænien, Slovakiet, Sverige 
og Uzbekistan), hvilket gjorde 
øvelsen til en af de største 
afholdt i Pf P regi. Hver enkelt 
nation deltog i overensstem
melse med egne ønsker og 
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muligheder. Det var bl.a. første 
gang at Sverige deltog med 
egentlige kampfly i en interna
tional øvelse, og forud herfor 
havde en ophedet debat fun
det sted i den svenske Rigs
dag. 

Dansk deltagelse i Coope
rative Banners '97 omfattede 
15 stabsofficerer, et Forward 
Air Controller team, to patrul
jebåde af Willemoes klassen 
(NORDBY og SUENSON), et 
tankskib (SKINFAXE) og tre 
Lockheed F-16 jagere. 

Hærstyrkerne opererede i 
området omkring Evjemoen i 
det sydlige Norge under hele 
øvelsen, hvorimod flådestyr
kerne først var baseret i Gote
bo rg, Sverige, og senere i 
Kristiansand, Norge. Flystyr.
kerne var baseret på Sola Fly
stasjon udenfor Stavanger un
der hele øvelsen. Øvelsesom
rådet omfattede det sydlige 
Norge og Sverige, inklusive 
Skagerrak og den nordøstlige 
del af Nordsøen, samt tilhøren
de luftrum. 

Luftoperationer 

Specifikke mål for den flyven
de del af Cooperative Banners 
'97 var at opsætte en såkaldt 
Pf P Host Squadron på Sola 
Flystasjon, at udvikle og gen
nemføre et flyveprogram til 
træning af Partner deltagere i 
NATO's operative procedurer 
(alle piloter kvalificeredes til 
såkaldtTactical Flight Lead ni
veau), at planlægge og udføre 
fredsbevarende flyoperatio
ner, at iværksætte en No Fly 
Zone og identificere alle ind
trængende fly med henblik på 
håndhævelse af flyveforbud i 
et afgrænset område, samt at 
støtte hær og flåde styrker i 
fælles operationer. De delta
gende maritime fly trænede 
havovervågning og ubådsspo
ring som led i fredsbevarende 
operationer. 

Følgende nationer deploy
erede fly til Sola for deltagelse 
i luftoperationerne: Danmark 
(tre F-16A/B fra ESK 723/726 
på Ålborg), England (tre BAe· 
Harrier GR.7/T.10 fra 20 Sqn 
på Wittering), Holland (fire F-
16A/B fra 322/323 Sqn på 
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Polsk MiG-29UB fra 1 PLM foran operationsbygningen på Sofa. 

Leeuwarden), No_rge (fire F-
16A/B fra 331 /334 SKV på 
Bodø, seks Northrop F-5A/B 
fra 336 SKV på Rygge, en 
Lockheed P-3N fra 333 SKV 
på Andøya og to Bell 412SP 
fra 720 SKV på Rygge), Polen 
(tre MiG-29A/UB fra 1 PLM på 
Minsk), Slovakiet (fire MiG-
29A/UB fra 31 SLK på Sliac), 
Sverige ( seks Saab JA 3 7Vig
gen fra 2.div/F4 på Ostersund 
og 3.div/F16 på Uppsala) og 
USA (tre F-16C/D fra 510 FS/ 
31 FW på Aviano og en P-3C 
fra VP-8 på Sigonella). NATO 
deltog også med et AWACS fly, 
en Boeing E-3A Sentry, der 
opererede fra sin Forward 
Operating Location på Ørland 
i Norge. 

Når så mange piloter fra så 
forskellige nationer skal ope
rere sammen må der nødven
digvis lægges stor vægt på fly
vesikkerhed, og specielt for de 
tidligereWarszawa Pagt lande 
var der tale om en helt ny må
de at operere på. Inden selve 

øvelsen startede var MiG pilo
terne fra Polen og Slovakiet 
derfor blevet trænet i NATO 
procedurer på deres hjemme
base af norske piloter og fly
kontrolpersonel. På basen i S
liac, Slovakiet, havde man 
endda indlagt Sola Flystasjon 
og det omgivende område i en 
avanceret Full Mission Simu
lator, så MiG piloterne kunne 
træne ind- og udflyvning på 
Sola under så realistiske simu
lerede forhold som muligt. 
Specielt radiokommunikation 
mellem pilot og flykontrol er 
meget anderledes i NATO lan
de set i forhold til de tidligere 
Warszawa Pagt lande, og des
uden er sprogbarrieren (al 
kommunikation skulle foregå 
på engelsk) stadig relativt stor 
for mange af MiG piloterne. 

Øvelsens første uge var de
dikeret til familiarisering, med 
det specifikke mål at vænne 
piloter fra Partnerlande (non
NATO) til flyvning i norsk luft
rum samt at sikre alle deltage-

Slovakisk MiG-29 taxier ud fra Sofa. 

re var maksimalt forberedt 
uden interoperabilitets eller 
support problemer, for derved 
at opnå et fælles grundlæggen
de operativt niveau. Under 
denne fase fløj norske F-5 og 
F-16 missioner sammen med 
polske og slovakiske MiG-29 
og svenske Viggen for at træne 
forskellige procedurer såsom 
flyvning i bjergområde, ind- og 
udflyvning på Sola, omdirige
ring til Rygge (som var alter
nativ base i tilfælde af dårligt 
vejr på Sola) etc. Deltagerne 
fra de øvrige NATO lande be
nyttede tiden til at træne deres 
normale opgaver gennem 
fælles operativ flyvning. 

Under anden uge af Co
operative Banners '97 blev 
den egentlige træning i forskel
lige typer af FN relaterede 
fredsbevarende luft operatio
ner gennemført. Jagerflyene 
trænede Combat Air Patrol 
(CAP) og Air Policing i forbin
delse med en simuleret No Fly 
Zone over det sydlige Norge. 

--
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Polsk og dansk pilot drøfter 
deres tur i den tosædede MiG-
29UB. 

Under disse missioner blev 
indtrængende mål interceptet 
og visuelt identificeret, og der 
blev givet tegn til afvisning ved 
at vippe med vingerne (inter
nationalt anerkendt tegngiv
ning). Der blev ikke trænet luft
kampe, da den begrænsede 
tid til rådighed ikke tillod indøv
ning af fælles indbyrdes pro
cedurer til forsvarlig gennem
førelse af træning i luftkamp. 

Alle missioner blev gen
nemført som to-skibs formati
oner med et NATO fly og et 
Partner fly, hvilket gav anled
ning til at mange interessante 
formationer kunne ses i luften 
over det sydlige Norge. Nor
malt skiftedes man til at være 
Flight Lead under en mission, 
for at give alle deltagere mak
simalt udbytte af træningen. 
Air Tasking Orders blev nor
malt udformet så en mission 
startede med at man fløj som 
mål for en CAP, for derefter 
selv at flyve CAP mod et andet 
mål. For at få maksimalt inter
operabilitets udbytte blev to
sædede jagerfly anvendt så 
meget som muligt (alle delta
gere pånær svenskerne hav
de medbragt tosædede udga
ver af deres jagerfly), og alle 
piloter blev tilbudt bagsædetu
re i flytyper forskellige fra de
res egne. 

Fælles operationsminima 
under hele øvelsen var 1.000 
fod skybase og 8 km sigt, hvil
ket er relativt højt i forhold til 
normal NATO standard, men 
blev vurderet nødvendigt af 
hensyn til flyvesikkerheden . 
Vejret gav heldigvis heller ikke 
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de store problemer, idet øvel
sen var velsignet med fint vejr 
det meste af tiden, og flyvnin
gen måtte kun aflyses en en
kelt dag på grund af vejret. 

Danske F· 16 med 
Dansk deltagelse i luftopera
tionerne under Cooperative 
Banners '97 bestod af ca. 35 
personer, hovedsageligt fra 
Eskadrille 723 og 726 på Fly
vestation Ålborg. De var taget 
til Sola med tre F-16 (individu
elle numre E-006, E-018 og 
ET614), en minibus og to et 
halvt tons reservedele. Dansk 
team leader var oberstløjtnant 
A.R.Pedersen (RIP), til daglig 
chef for Operationsafdelingen 
på Ålborg, og øvrige piloter 
som deltog var premierløjtnant 
E. Elung-Jensen (BUL), pre
mierløjtnant H.P. Andersen 
(DAP), premierløjtnant T.M. 
Kristensen (MET) og den ame
rikanske udvekslingspilot cap
tain E.M. Cunneen (SEA). 

RIP fortæller om Flyvevåb
nets deltagelse i Cooperative 
Banners '97, at Pf P øvelser 
sammen med fredsbered-ska
bet og IRF (lmmediate Reac
tion Force eller NATO's umid
delbare udrykningsstyrke) ud
gør tre store opgaver for Fly
vevåbnet i dag. Flyoperationer 
kan benyttes til fredsbevarende 
operationer ligeså godt som 
hæroperationer, som f.eks. i 
Bosnien. Der er sket en drejning 
af Flyvevåbnets opgaver fra 
krigsopgaver til politiopgaver. 
Dette stiller større krav til pi
loten, i det han skal være helt 
sikker på hvad han må og ikke 
må på en mission. 

RIP fortsætter med at rose 
sit team, der deltager i Coope
rative Banners '97: Den tekni
ske side har fungeret perfekt. 
Ingen problemer med flyene -
vi har ikke haft en eneste 
ground abort - flot! Eneste 
"problem" har været, at vores 
minibus blev "grounded" fordi 
den fik stjålet nummerplader
ne. Nogen synes åbenbart den 
var en uimodståelig souvenir. 
En ny nummerplade blev dog 
hurtigt fløjet op med en F-16 
fra Ålborg, så vi kunne køre 
lovligt igen. 

Leder af de danske tekni-

kere, seniorsergent Rene Ler
che, fortæller at det har været 
lange arbejdsdage, normalt fra 
kl. 7 til 18. Vi har været 10 tek
nikere til tre fly (en line-chief, 
tre klarmeldere og en specia
list til hver af funktionerne vå
ben, flight control, avionics, el
systemer, motor og kontrol). Vi 
har samarbejdet med hollæn
derne og amerikanerne om F-
16 system support. Det havde 
vi planlagt på forhånd for at 
reducere mandskab. Tekniker
ne har også fået udbytte af 
øvelsen gennem udveksling af 
erfaringer. Vi har deltaget i 
modtagelse og afsendelse af 
de andre holds fly, hvilket viste 
en markant forskel mellem 
procedurer i øst og vest i det 
f.eks. klarmelding af vore F-16 
kun kræver en tekniker mod 
fire teknikere for en MiG-29. 

Mange nye erfaringer 
Alle deltagere som Deres ud
sendte Freelancer talte med 
var meget tilfredse med Co
operative Banners '97. Selv
om øvelsen havde et rimeligt 
hårdt program med meget rea
listisk flyvning samt et omfat
tende socialt program (i den 
midterste weekend var der 
bl.a. arrangeret sejltur på Ly
sefjord med udflugt til den 
spektakulære klippeformation 
Præddikestolen gav mange 
udtryk for, at det var en stor op
levelse at se så forskellige na
tioner samarbejde om en fæl
les opgave. 

MET fortæller, at øvelsen 
har givet gode muligheder for 
at få vigtig operativ indsigt i 
andre flytyper. Alle danske pi
loter har f.eks. fået tilbudt bag
sædetur i MiG-29. Det er et 
meget fint fly, men jeg vil nødig 
flyve det til daglig. MiG'en skal 
flyves meget mere aktivt og 
trimmes hele tiden. Den har 

heller ikke så godt udsyn som 
F-16 . Flyet har meget fin 
aerodynamik og motor, men 
elektronik og finish er elendig. 
Pilot workload i MiG-29 er 
meget større end i F-16. 

MET er meget imponeret 
over de svenske piloter. De er 
ufatteligt professionelle og ru
tinerede, siger han. På en mis
sion sammen med en svensk 
Viggen, hvor jeg havde været 
Flight Lead under CAP fasen , 
overtog svenskeren Flight 
Lead for flyvningen retur til 
Sola. Han anmodede frisk kon
trollen om anflyvning til Sola 
via Præddikestolen og så gik 
det ellers over stok og sten i 
lav højde mellem bjergene. På 
en anden mission havde jeg 
en svensk pilot i bagsædet på 
F-16. Vi lå og trak ni G i tusind 
fod over bjergene, og han var 
begejstret! 

Polakkerne og slovakkerne 
derimod er noget tunge at 
danse med, mener MET. I 
modsætning til svenskerne 
skal de "nurses" meget. Piloter 
fra NATO og Sverige er vant til 
nogenlunde samme operati
onstype, hvorimod piloter fra 
de østeuropæiske lande flyver 
missioner, som er meget me
re styret fra jorden. 

Cooperative Banners ·97 
har uden tvivl bragt Pf P et 
skridt videre i den vigtige pro
ces med at øge tillid og sam
arbejde for at styrke fred og 
stabilitet i Europa.Øvelsen har 
opbygget gensidig tillid og 
respekt mellem tidligere mod
standere og deltagerne har i 
sandhed trænet for fred. 

Et citat fra RIP kan passen
de afrunde denne beretning 
om Cooperative Banners '97: 

- Dette er en ny verden. En 
dansker kan sidde i bagsædet 
på en polsk MiG-29, med en 
svenskViggen på vingen, over 
norsk territorium. • 

Engelsk Harrier G.R.7 fra 20 Sqn taxier forbi de deltagende 
nationers flag. 



Aviation 7006 - En nyhed der kan høres 
At konstruere et headset til flyvning er en udfordring. 
Alt skal være perfekt. Sikkerheden ombord må aldrig blive på
virket. For ikke at hænge fast i noget, kræves et design fri for 
udstående dele. En støjkompenseret mikrofon er nødvendig 
for en sikker kommunikation. 

Hurtigt og let skal en mikrofonarm kunne flyttes fra stand
by til taleposition, både fra højre og venstre side. 

Volumen skal være let tilgængelig og nem at justere for 

~~:?'\ufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
5 ER v I c E)./' Tlf 4619 0811, Fax 4619 1316 
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hvert øre, afhængig af støjen eller nedsat hørelse. Desuden 
kræves der god plads til ørene, samtidig med at støjdæmpnin
gen skal være optimal. 

Alt dette har vi forenet i et produkt. Aviation 7006 er nav
net vi har døbt dette headset. 

At vi derudover har bygget flere fordele ind i headsettet og 
opnået så lav en vægt som 375 gram, er vi bare stolte over. 

Prøv Peltor 7006 hos KDA Service - Du bliver ikke skuffet. 

FIELTOR® 
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Navne 

70år 

Oberst 
J.A.F. Jørgensen 
Efter at være blevet student 
valgte J.A. F. Jørgensen offi
cersvejen og gennemgik Hæ
rens Officersskole, inden han 
i 1951-53 blev flyveruddannet 
i USA. 

I 1954 overgik han til Fly
vevåbnet. 

JAF har været chef forTræ
ningsflighten (1956-57) og 
ESK 730 (1957-59) og gjort 
tjeneste i Flyvertaktisk Kom
mando, bl.a. som chef for ope
rationsafdelingen. 

I 1970-73 var han chef for 
FSN Ålborg og derefter stabs
chef hos Chefen for Flyvevåb
net indtil 1978, da han blev sta
bschef ved Enhedskomman
doen for den sydlige del af 
NATO's nordregion. Han slut
tede sin militære karriere som 
forsvarsattache i Washington 
fra 1983 til 1988. 

Den 21. oktober bliver han 
70 år. 

Luftkaptajn 
Mads Brandt 
Efter at have været jagerpilot 
i Flyvevåbnet kom Mads Brandt 
til SAS som trafikflyver. Han var 
blevet kaptajn på DC-9, da han 
mistede sit certifikat af hel
bredsmæssige grunde. Han 
var derefter leder af SAS flight 
recorder amalysis afdeling , 
indtil han for en lille halv snes 
år siden rejste til USA og op
rettede sit eget konsulentfirma 
på området. 

Mads Brandt, der bliver 60 
år den 7. oktober, er initiativta
ger til Danmarks Flyveplatte. 

60år 

Luftkaptajn C.B. 
Christoffersen 
Den 7. oktober bliver luftkap
tajn C.B. Christoffersen, bedre 
kendt i vide kredse som SOF, 
60 år og falder derved for al
dersgrænsen i SAS. 

SOF begyndte i Flyvevåb
net i 1954, var på flyveskole i 
Canada og fløj derefter Repu
blic F-84G Thunderjet i ESK 
725 (Karup) og North Ameri
can F-86D Sabre i ESK 723 (Ål
borg), indtil han blev instruktør 
på Lockheed T-33A ved Træ
ningsflighten, FSN Ålborg. 

I 1964 blev han ansat i Sta
tens Luftfartsvæsen for at 
varetage de praktiske flyveprø -
ver, men året efter blev han 
trafikflyver i SAS, hvor han har 
fløjet Metropolitan, Caravelle, 
DC-9/MD80 og Boeing 767. 

SAS FLIGHT ACADEMY 
og 

LUFTFARTSSKOLEN 
uddanner 
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SOF har lige ved 30.000 fly
vetimer. Det er ca. det dob
belte af det hans SAS-kolleger 
af samme årgang har logget, 
men SOF elsker at flyve og har 
været en særdeles flittig fly
veinstruktør, lige siden han i 
1960 startede Ålborg Flyve
skole (sammen med Jørgen 
Jensen). 

Senere blev det Litex Avia
tion og Danwing, der nød godt 
af hans pædagogiske evner, 
og i de sidste mange år har 
han været skolechef i Copen
hagen Airtaxi. 

SOF har i ca. 15 år været 
medlem af bestyrelsen for 
Erhvervsflyvningens Sammen
slutning. 

Og i år har han realiseret en 
gammel drøm - han har lært at 
flyve helikopter, men nøjes dog 
med et A-certifikat. 

Blandt de mange elever der 
har lært hos SOF, er også hans 
to sønner, som han har ført gen
nem hele uddannelsesforløbet, 
fra A til Twin. 

Den ældste, Jan, er nu 737 
kaptajn i Maersk Air, mens den 
yngste, Per, er i SAS. 

Og når SOF den 3. oktober 
flyver sin sidste tur for SAS, fra 
New York til København, er det 
med Per som cruise pilot i 
cockpittet på 767'eren. 

Døde 

Brigadegeneral 
J.M. Steward 
Filmskuespilleren James Ste
ward er død, 89 år gammel. 
Her skal ikke omtales hans be
drifter på filmens lærred, men 
hans indsats under Anden 
Verdenskrig. 

Han opgav sit filmarbejde 
og meldte sig til tjeneste i U.S. 
Army Air Force den 21 . marts 
1941. Han havde da 200 fly
vetimer som privatflyver. 

Autoriteterne satsede på 
ham som blikfang og som in
struktør, men han ville det an
derledes. Han ville i aktiv tje
neste, og det lykkedes ham 
omsider at blive uddannet som 
bomberpilot og sendt til Eng
land. 

Den 7. januar 1944 starte
de 500 B-17 (Flying Fortress) 

og 8 -24 Liberator fra England 
for at bombe Ludwigshafen. 
Leder af de 48 B-24 var Cap
tain James Maitland Steward, 
skuespilleren, der havde opgi
vet sin karriere for at yde en 
indsats under krigen. 

Undervejs blev hans fly 
ramt af flak, men Steward fuld
førte angrebet. Hans navigatør 
gjorde ham da opmærksom 
på, at en formation af B-17 
havde taget en forkert kurs 
hjem og ville komme over de 
tyske jagerbaser i Nordtran
krig. 

Da Steward ikke kunne få 
radiokontakt med 8 -17 forma
tionen, besluttede han at led
sage den og hjælpe den i kam
pen mod de tyske jagere. 

Han kunne være fortsat 
sammen med hovedformatio
nen på den rette kurs hjem 
udenom disse baser. Ingen vil
le have bebrejdet ham, om han 
havde gjort det, men han vid
ste, at hans indgriben var afgø
rende for, at så mange 8-17 
som muligt kom hjem. 

I slaget med de tyske jage
re mistede hans formation af 
Liberators syv fly, men ved 
samlingen i England var ikke 
en eneste B-17 gået tabt. 

Steward fløj i alt 20 bombe
togter over Tyskland. Han blev 
tildelt DFC med egeløv, det 
franske Croix de Guerre såvel 
som amerikanske medaljer. 

I diskussionen om hvilket 
bombefly, der var bedst, 8-17 
eller 8 -24, udtalte Steward : 

- Jeg husker 8-24 som et 
godt fly, skønt det af forskellige 
grunde kom ud af krigen med 
et tvivlsomt omdømme.Jeg tror, 
at alle, der har fløjet 8-24, har 
et meget blødt punkt i deres 
hjerter for dette fly. I kamp kun
ne det ikke matche 8-17, som 
var en fremragende bomber 
over25.000fod, men fra 12.000 
til 18.000 gjorde B-24 etfint job. 

Efter krigen fortsatte Ste
ward som reserveofficer i det 
amerikanske flyvevåben og 
sluttede som brigadegeneral. 

En pointe er, at da han spil
lede hovedrollen i filmen om 
Lindberghs flyvning over At
lanten, fik han ikke selv lov at 
flyve - forsikringsselskabet 
fandt risikoen for stor! 

Kai Giørtz-Laursen 
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LÆSERBREV 

Politisk miljøterror eller sund fornuft 
I juni-nummeret af FLYV kunne landets flyveinteresserede konstatere, at en af landets 
berørte private flyvepladser reagerer på den stigende terror, der rammer tilfældigt blandt 
landets borgere. Årsagen var leflen og den politiske korrekthed på miljøområdet ud fra 
devisen om, at det er bedre at forbyde end at bruge sin sunde fornuft. 
Jens Toft appellerede varmt for at få standset den utidige og følelsesladede hetz mod den 
del af befolkningen, der bl.a. finder flyvning interessant. Eksemplet fra Endelave viser 
ganske tydeligt, hvor galt det kan gå. Nu har Jens Toft som bekendt mandsmod nok til at 
sige fra overfor "Københavneri" og tak for det. Desværre er vi ikke alle i besiddelse af en 
flyveplads eller et mandat til at sige lovgivere eller bureaukrater imod. 
Politiets Flyveklub vil hermed slutte op bag Jens Toft ' s initiativ med endnu et eksempel. I 
Grønholt har der gennem en årrække hersket en dårlig stemning, fordi nogle få personer 
har evnet at piske en hadsk ånd op rettet mod en lille flyveplads, der i generationer har 
virket i lokalområdet. 
Pladsen har et årligt lavt operationsantal, reguleret bl.a. ved ejerens valg af niveau for 
startafgift. Der er få naboer, men de har som nævnt påvirket pladsens fremtid. 
Frederiksborg Amt har ved pladsens miljøgodkendelse benyttet sig af de strengest mulige 
restriktioner. Ikke nok med en langsommelig og pedantisk arbejdsgang, men også gennem 
en række teoretiske undersøgelser er sagen behandlet, som var der tale om Kastrup Lufthavns 
afløser. 
Klagerne og det bureaukratiske efterspil har nu resulteret i, at alle brugere skal registreres 
som var de kriminelle. Tekniske data om ud- og indflyvningsveje, stigegradienter, vejrfor
hold, personlige oplysninger og andre data skal nu registreres i forbindelse med hver opera
tion.Yderligere er der fastsat en lang række restriktioner til regulering af trafikken - vel at 
bemærke ikke ud fra pladsens præmisser som f.eks., at der er tale om småfly, der flyver 
under visuelle konditioner eller at vejrliget spiller en betydelig rolle og ikke mindst det 
lave operationstal. Nej, restriktionerne er fastlagt ud fra et teoretisk koncept udelukkende 
med det statistiske for øje. Specielt er det bemærkelsesværdigt, at Amtet uden reel høring 
blandt brugerne har forbudt enhver operation efter klokken 22 og inden kl. 07, selvom det 
faktuelt kan dokumenteres, at ingen personer indendøre kan høre flyene og det faktum, at 
meget få operationer foregår i det tidsrum. Begrænsningerne står i kontrast til det faktum, 
at pladsen er godkendt og udstyret til natflyvning. 
Politiets Flyveklub finder, at Amtet på vegne af politikere på Christiansborg af al magt 
forsøger at lefle for "den grønne linie", der uden skelen til at landet har plads til os alle, 
øver vold på medborgerne. 
Når det er sagt, må vi erkende, at de professionelle klagere, lobbyisterne, poppolitikerne 
og bureaukraterne har kronede dage og at organisationerne omkring flyveinteresser ikke 
har været deres opgave voksen. 
Det er holdningen i Politiets Flyveklub, at organisationerne drastisk må ændre kurs fra at 
være turguide, leverandør af crewcard/foldere og sponsorer for få konkurrencepiloter. Nu 
må de tage skeen i den anden hånd. Vi kan som menige medlemmer ikke tage kampen op 
på det rigtige niveau, men vi kan forlange, at de mange kontingentkroner giver et afkast i 
form af et professionelt engagement for almenflyvningens fremtid. 
De problemer, almenflyvning står overfor, er alt for alvorlige til at blive sat i baggrunden 
af trivialaktiviteter eller af de sædvanlige forsvarstaler. Det er på høje tid, hvis den uheldige 
udvikling skal stoppes. 
De fleste borgere er formentlig indstillet på, at regulering af samfunders forhold skal ske 
ud fra en sund fornuft. Men Politiets Flyveklub har ikke fantasi til at forestille sig, at 
mindretalsterrorisme er sund fornuft. Derfor er budskabet fra Jens Toft vigtigt og der skal 
fra Politiets Flyveklub lyde en opfordring til klubber og organisationer om at give sagen 
større opmærksomhed. 
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John Øllegaard 
Politiets Flyveklub 

litauiske piloter 
på skolebænk 
To litauiske piloter kom for ny
lig til Flyvevåbnets Special
skole i Jonstrup, hvor de frem 
til slutningen af april næste år 
skal gennemga en intensiv 
undervisning i engelsk. 

- Det er første gang Flyve
våbnets Specialskole skal 
undervise baltiske soldater, 
som er her som led i forsvarets 
øststøtte-samarbejde. Under
visningen kommer både til at 
omfatte almindeligt engelsk og 
intensiv teknisk engelsk, som 
er nødvendigt for piloterne at 
kunne i et tæt internationalt 
samarbejde. 

Undervisningen omfatter 
blandt andet 20 timers ene
undervisning om ugen, hvor 
der ogsa indgår udflugter til 
seværdigheder, strøgture og 
andre sociale arrangementer, 
der også skal give piloterne et 
indtryk af den danske kultur. 
Den intensive undervisning i 
teknisk engelsk omfatter blandt 
andet 16 ugentlige timers 
undervisning i flymekanik og 
elektronik samt forskellige for
mer for selvstudier. I to perio
der skal piloterne i on-the-job 
træning på flyvestationerne 
Værløse og Aalborg, ligesom 
de skal indgå i en klasse på 
officersskolen, hvor de skal 
undervises i engelsk på højt 
niveau. 

- Piloterne bliver indkvar
teret i Jonstruplejren. De har 
ingen pårørende med, men de 
får en lille juleferie i december. 
Vi har planer om at arrangere 
forskellige sociale arrange
menter med folk fra special
skolen, men planerne er endnu 
kun på forberedelsesstadiet, 
siger Gerner Thalsø-Madsen 
til FOV Nyhedsbrev. 
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Luftwaffes organisation 
i Danmark 1940 - 1945 
Af Jørgen Helme 

X.Fllegerkorps / Ob.d.L. tedes den 12. april 1940 Luft- bygning, men derimod ingen 

I marts 1940 havde chefen for flotte Smed hovedkvarter i Oslo kompetance over de flyvende 

X. Fliegerkorps, Gen.Lt. Ferdi- og Generaloberst Erhard Milch, enheder. Disse var - ligesom 

nand Geisler under under Luft- Gårings stedfortræder, som LG. -Kdo. X/underlagt Luftflotte 
flotte 2 - midlertidigt underlagt chef. X. Fliegerkorps blev 2 i Braunschweig under kom-

den øverstbefalende for det samtidig underlagt den nyop- mande af Gen.d.Flieger, Albert 

tyske flyvevåben, Oberbefeh/s- rettede luftflåde. Milch's kom- Kesselring. 

haber der Luftwaffe (Ob.d.LJ - mande blev dog kortvarig, for En forkommando med be-

opslået sit hovedkvarter på ho- allerede den 11. maj s.å. blev tegneisen Luftgau-Stabz.b. V. 
tel Esplanade i Hamburg for at han afløst af Gen.Oberst Hans blev sammen med besætte!-

forberede de luftmilitære ope- J0rgen Stumpff på denne post. sesstyrkerne sendt til Dan-

rationer i "Weserubung", be- Det var af vital betydning for mark for at etablere flyvevåb-

sætteisen af Danmark og Nor- værnemagten at sikre lufttra- nets jordorganisation; den ind-
ge den 9. april 1940. Som be-- tikken og skibsfarten, der rettede først sit hovedkvarter i 

kendt blev besættelsen for transporterede tropper og hotel Regina i Aarhus, men 

Danmarks vedkommende af- krigsmateriel mellem Dan- flyttede siden til Karup (Grove). 

sluttet allerede samme dag, mark og Norge. Derfor blev Danmark blev efterfølgende 

den var iværksat. flyvepladserne ved Rødslet inddelt i to regioner: Flug-
(Aalborg-West) og Rørdal hafenbereich 23/XI Seeland i 
(Aalborg-Ost) i visse perioder Kastrup for området øst for Lil-

Wehrmachtbefehlshaber af 1940 belagt med jagerstyr- le Bælt og 1/XI JOtlandi Rød-
Dånemark ker under Luftflotte 5, således slet (Aalborg-West) vest for 
Besættelsen af Danmark var enheder fra Jagdgeschwader denne grænse. 
en kombineret operation mel- 77(JG 77). I samarbejde med krigsma-
lem den tyske hær og flåde og rinen oprettedes derefter fem 
det tyske flyvevåben, tilsam-

Luftgau-Kommando 
luftmeldecentraler (Flugwach-

men udgjorde de værnemag- kommandos, Flukos) i de for-
ten. Dens øverstbefalende, XI / Luftflotte 2 skellige landsdele eller områ-
Wehrmachtbefah/shaber Då- Tyskland var ved krigens ud- der (Flukobereiche). I Køben-
nemark, var General der Flie- brud opdelt i 1 0 Luftgau-Kom- havn således område 1 (Flu-
ger Leonhard Kaupisch, som mandes, herimellem LG-Kdo. kobereich 1 ), dækkende Sjæl-
stod direkte under Oberkom- XI i Hannover, hvis område land, Lolland-Falster og Møn; 
mando derWehrmacht ( OKW). strakte sig over det meste af i Odense område 2 for Fyn og 
Kaupisch beklædte denne Nordvesttyskland, helt op til Langeland; i Kolding område 
post, indtil han blev efterfulgt Schleswig-Holstein. Disse 3 for Sønderjylland; i Viborg 
af hærgeneralen, Gen.Lt. Luftgau-Kdos. repræsentere- (senere Aarhus) område 4 for 
Erich L0dke i juni 1940. de flyvevåbnets jordorgani- Midtjylland og endelig i Aal-

sation og havde befaling over borg, område 5, dækkende 

X. Fliegerkorps/Luftflotte 5 
luftmeldetjenesten (Flugmel- Nordjylland. 
dedienst), luftforsvaret (Flug- Samtidigt oprettedes et 

I forbindelse med de fortsatte abwehr, Flak)og flyvepladser- større antal observations- og 
kamphandlinger i Norge opret- nes vedligeholdelse, drift og ud- lytteposter (Flugwachen), 
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1. del 

Kommandøren for 
Nachljagdgeschwader 
1, Major Wolfgang 
Fa/eks sort camouflere-

I de Messerschmitt Me 
j 110, G9 + GA i Dusset
> dorf. 

især langs den jyske vestkyst, 
men også i andre dele af lan-
det. 

I 1940 var værnemagten 
rykket ind i Grundtvigs Hus i 
Studiestræde i København og 
i 1943 beslaglagde den hele 
ejendommen, hvorefter Luft-
waffe indrettede Fluko Kopen-
hagen i bygningens underste 
etage. Det var de førnævnte 
F/ukos, der gav Statens Civile 
Luftværn ordre til at blæse luft-
alarm. 

Funkmess/radar 

Ved Hansted og Skagen op-
stilledes de første Funkmess-
anlæg af typen Freya. Denne 
opfindelse var baseret på 
samme princip, som i dyrever-
denen anvendes af flagermu-
sen; den udsender og modta-
ger lydimpulser og registrerer 
forhindringer, som den trods 
mørke behændigt flyver uden 
om. 

Men i stedet for de lang-
somme lydbølger gjorde man 
i Freya brug af de fantastisk 
hurtige elektromagnetiske bøl-
ger i ultrakortbølgeområdet, 
der akkurat som lyset bevæ-
ger sig med en hastighed af 
300.000 km pr. sekund. I dette 
anlæg blev intervallet mellem 
udsendelse og modtagelse 
målt og samtidig blev den re-
flekterende genstand gjort 
synlig på en lysskærm. Derved 
kunne man bestemme afstand 
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og retning for et objekt i luften 
inden for 100 km. I realiteten 
var Freya det første brugbare 
tyske radaranlæg. 

Flak 

Luftværnsartilleriet, der blev 
sendt til Danmark, hørte under 
Luftverteidigungs-Kommando 
B (Lv-Kdo. 8), men blev for
holdsvis hurtigt trukket tilbage 
til Hannover-Bremen. Denne 
enhed blev afløst af Flugab
wehr Kommando Diinemark 
eller Flakgruppe Diinemark, 
hvis første chef blev Oberst 
Prinz Heinrich XXXVII Reuss; 
derefter fulgte Oberst Grauert 
og fra den 1. september 1941 
Generalmajor Rudolf Schulze. 

Luftværnsartilleriets opga
ve var hovedsagelig forsvar af 
havne- og værftsanlæg i byer
ne Aalborg, Esbjerg, Frede
rikshavn, Nakskov, Korsør, 
Helsingør og København; og
så her var der var tale om et 
samarbeide mellem flyvevåb
net og krigsmarinen. Flak i fly
vevåbnets egen reg ie blev 
endvidere etableret ved mili
tære installationer og omkring 
flyvepladser i Danmark, men 
alle enheder var underlagt 
LG-KdoXI .. 

Natjagerens fødsel 

Under sit ophold i Aalborg i 
april 1940 som chef for Zers
torer Geschwader 1 s 1. Grup
pe ( I. /ZG 1) havde Haupt
mann Wolfgang Falck i sam
arbejde med Leutnant Bode, 
en signalofficer, der betjente 
det opstillede Freya-anlæg, og 
mandskabet fra en lyskaster
stilling, bevist, at et jagerfly 
kunne nå at komme så rettidigt 
i luften, at det kunne lokalisere 
og angribe et fjendtligt fly, in
den dette havde nået sit mål. 
Forsøget resulterede i en rap
port, han sendte videre op 
gennem systemet; derefter 
glemte han alt om sagen. 

Den 2. maj 1940 forlod Falck 
sammen med I./ZG 1 Aalborg 
og satte kursen mod Kirchhel
len i Westfalen for at forberede 
sin deltagelse i felttoget mod 
vest. 

På dette tidspunkt forekom 
der jævnlige overflyvninger af 
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britiske fly over Ruhr-områ
det, og da Goring - efter forly
dende - tidligere skulle havde 
udtalt, at man måtte kalde 
ham "Schmidt", hvis det lyk
kedes et eneste fjendtligt fly 
at nå ind over rigsområdet, 
havde" Schmidt" derfor hårdt 
brug for noget, der kunne 
dæmme op for disse overflyv- J 
ninger. 

Da Frankrig var faldet, be- J 
fandt Falck sig i Le Havre. En 
dag blev der meldt en vigtigte
lefonsamtale til ham. Det var 
General Kesselring. Den glem-
te rapport var - som en af de få 
- nået helt til tops i luftfartsmini
steriet. 

Gen.oberst Milch under en mellemlanding i Rødslet (Aalborg
West) om eftermiddagen den 10. april 1940. Milch ses tv. i samtale 
med kommandørerne for hhv. I.IZG 76 Hauptmann Reinecke og 
I.IZG 1 Hptm. Falck. 

De må straks begive Dem til 
D0sseldorf med Deres gruppe, 
der skal De formere et natjager
regiment, beordrede Kessel
ring. 

Den 26. juni 1940 blev Falck 
beordret til Haag. Her ville 
Rigsmarskal Goring i egen 
person lære den unge officer 
med de nye ideer nærmere at 
kende. Herom fortæller Falck: 

"I forværelset traf jeg Leut
nant Bode fra Aalborg. Ham 
havde jeg ikke set i lang tid. Så 
blev jeg kaldt ind i den store 
sal, som ikke alene virkede 
overvældende i kraft af sine 
dimensioner, men også på 
grund af de tilstedeværende 
personligheder. Her mødte jeg 
foruden Goring generalerne 
Kesselring, Lidet, Loerzer og 
Kastner. Der stod jeg - lille 
kaptajn - og skulle fortælle de 
høje herrer om mine erfaringer. 
Da jeg havde aflagt min beret
ning, tog Goring ordet, mens 
han pralende gik frem og tilba
ge henover gulve: 

Den endelige sejr er kun et 
spørgsmål om tid. Det eneste 
problem for øjeblikket er de 
natlige RAF indflyvninger. Tal
mæssigt er de uden betydning 
og forvolder ingen større pro
blemer. Alligevel udgør de en 
fare. Vi må træffe vore for
holdsregler. Vi må tilføre Luft
waffe et nyt våben -natjageren 
- for at imødegå angrebene om 
natten. De, Falck, har gjort Dem 
nogle erfaringer og De har 
skrevet denne beretning. Jeg 
udnævner Dem hermed til chef 
for Nachtjagdgeschwader 1 
(NJG 1 ). Min lykønskning ! 

Jeg var målløs. Han gav mig 
hånden til afsked og be
ordrede mig tilbage til D0ssel
dorf for at bestride mit nye 
hverv. Jeg blev ikke forfremmet, 
så det varførste gang i Luftwaf
fes historie, at en kaptajn var 
blevet udnævnt til regiments
chef. Da jeg spurgte, om jeg 
måtte tage Bode med mig, 
hidkaldte Goring løjtnanten og 
sagde: "De skal være min per
sonlige rådgiver i Funkmess 
(radar) anliggender" og hen
vendt til mig: "Falck, De må se 
Dem om efter en anden mand. 
De har frit valg." 

Nogen tid efter fik Falck 
igen en opringning fra Kessel
ring som bl.a. fortalte: Denne 
natjagerhistorie griber mere 
og mere om sig. Oberst Josef 
Kammhuber fra generalsta
ben vil blive udnævnt til divisi
onskommandør for at koordi-

Gen. d. Flieger, Josef 
Kammhuber, chefen 
for XII Fliegerkorps og 
skaberen af den 
såkaldte 
"Kammhuber-linie«, 
der strakte sig fra 
Norge til Frankrig. Efter 
kritik fra flere sider og 
uoverensstemmelser 
med Gi5ring blev 
Kammhuber frataget 
posten og fortsat til 
Norge, hvor han 
fungerede som chef for 
Luftflotte 5 indtil den 
10. okt. 1944. 

nere lyskaster-, flak- og radar
aktiviteterne med natjagernes 
operative indsats. "Den 17. juli 
1940 var 1. Nachtjagddivision 
en realitet. 

Til historien hører, at der i 
aprildagene blandt Luftwaffes 
personel i Aalborg blev ud
skrevet en konkurrence om, 
hvem der kunne udarbejde det 
bedste forslag, som symbo
liserede kampen mod Eng
land. Vinderen havde valgt at 
vise et skjold med en dykken
de rovfugl, som i kløerne holdt 
et rødt lyn, der slog ned over 
de britiske øer. 

Da kuverten med navnet 
blev afsløret, viste det sig, at 
Falck havde udarbejdet forsla
get. Dette symbol blev fra juli 
1940 kendetegnet for Nach
jagdgeschwader1 's maskiner 
- Natjagervåbnets vugge kom 
således til at stå i Aalborg. • 



Instruktørseminar 1997 

Human factors 
- Menneskelig ydeevne og begrænsning i den praktiske sammenhæng 

Af Dan Eriksen 

der netop i den konkrete situ
ation spillede en rolle for f.eks. 
en forkert beslutning eller han-

FLYVESIKKERHED 

dling. Eleven skulle da gerne 
kunne genkende faktoren fra 
den teoretiske undervisning 

At "DEN MENNESKELIGE 
FAKTOR" spiller en afgørende 
rolle i stort set alle forhold, der 
vedrører vores tilværelse, er 
vist nok almindeligt accepte
ret. Hvad denne "menneskeli
ge faktor" er for en størrelse, 
er der også efterhånden bred 
viden om og forståelse for, og 
også for dens indflydelse på 
flyvesikkerheden i bred for
stand. 

arbejde, hvor der virkelig kan 
hentes en sikkerhedsgevinst, 
uden at omkostningerne her
ved bliver så store, at de i prak
sis vil hæmme luftfartens ud
vikling, er netop det menne
skelige, idet 70-80% af alle fly
veulykker har den menneske
lige faktor som årsag eller 
medvirkende årsag. 

HUMAN FACTORS I praktisk sammenhæng 

Hvorfor så blive ved at tale 
og skrive om"Human Factors", 
"Menneskelig ydeevene og 
begrænsningn - og hvilke be
tegnelser der ellers anven
des? Fordi det er nødvendigt 
at arbejde systematisk med at 
reducere den menneskeiige 
faktor som årsag eller medvir
kende årsag til ulykker, hvis fly
vesikkerheden skal forbedres! 

Jamen, er flyvesikkerheden 
da ikke god nok, vil mange 
spørge, og svaret er vel nok, 
at jo, flyvesikkerheden er grad
vist blevet forbedret, så den i 
dag har en standard, som er 
bredt accepteret som tilfreds
stillende, men foruden et øn
ske om at reducere antallet af 
ulykker mest muligt for derved 
at reducere menneskelige og 
økonomiske omkostninger er 
der et behov for (krav om!) at 
flyvesikkerheden forbedres 
væsentligt, alene af den grund, 
at luftfarten øges og forventes 
at være fordoblet i løbet af en 
ikke så lang årrække. 

Hvis flyvesikkerhedsniveau
et forbliver uændret, vil antallet 
af ulykker være fordoblet, når 
luftfarten er fordoblet, og dette 
vil f.eks. af flypassagererne bli
ve opfattet som en forringelse 
af sikkerheden, som er uac
ceptabel. I en sådan situation 
vil det ikke nytte noget at frem
lægge fine statistikker, som 
dokumenterer, at sikkerheds
niveauet faktisk er uændret. 

Det eneste område inden 
for det havariforebyggende 
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Vi skal altså blive ved at ar
bejde med den menneskelige 
faktor i alle sammenhænge in
den for luftfarten og så at sige 
opdrage hinanden til i enhver 
sammenhæng at tage den 
menneskelig faktor i regning. 

ICAO satte i 1986 fokus på 
Human Factors, og har udgi
vet en række Human Factors 
Digests og arrangeret en ræk
ke Human Factors Seminars. 
Medlemslandene er opfordret 
til at gøre det samme, og man
ge lande er nået langt i arbej
det og andre knap så langt. 

I Danmark har vi nu fået ind
ført kravet om undervisning i 
emnet på alle certifikatniveau
er, og der mærkes både inden 
for den professionelle og inden 
for den private flyvning inte
resse og engagement for sa
gen, men dette er kun et skridt 
på vejen. Teoriundervisningen 
har til formål at skabe tilstræk
kelig baggrundviden til at kun
ne forstå og løse problemer i 
den praktiske flyvning. Teore
tisk viden er ikke i sig selv et 
mål, men et middel. 

Den næste fase må såle
des være at sikre, at eleverne, 
når de med den teoretiske bal
last møder op på skolerne for 
at gennemgå den praktiske 
uddannelse, bliver konfronte
ret med de fejl , som de uund
gåeligt begår på grund af den 
menneskelige faktor og lærer 
hvordan de undgås. Flyvein
struktøren skal altså være i 
stand til at identificere menne
skelige faktorers indflydelse 
på elevens præstationer og 
forklare eleven, hvilken faktor 

Karakteristiske elevfejl: 

Glemmer eller overspringer 
checks på checklisten 

Accepterer at flyve selvom 
vejrmeldingen taler imod. 

Accepterer et fly selvom der 
er noget unormalt han ikke 
kan overskue. 

Vil fortsætte flyvning i dårligt 
vejr, som han ikke er uddan
net til at klare. 

Opfatter ikke helt en melding 
fra tårnet eller instruktøren, 
men beder ikke om genta
gelse. 

Fører flyet ud i en unormal 
flyvestilling selvom instru
menterne klart viser, at det 
er galt. 

Vil gennemføre simuleret 
nødlanding på det udpege
de stræk, selvom fart, posi
tionering, vind etc. gør dette 
tvivl somt eller umuligt. 

Usikker på position, men fort
sætter som· om han var på 
track. 

Skyder for kort/for langt til 
bane med hældning op/ned, 

Human Factor: 

Føler tidspres, nervøsitet, 
manglende respekt for vig
tigheden. 

Vil ikke indrømme usikker
hed. Tænker at det går nok. 
Vil ikke virke overforsigtig. 

Tænker at det betyder nok 
ikke noget. Har svært ved at 
acceptere, at han måske 
ikke kommer ud at flyve. Vil 
ikke virke overforsigtig. 

Modvilje mod at vende om. 
Vanskelighed med at beslut
te sig.Tænker at det går nok. 

Vil ikke være til besvær. Vil 
ikke virke "dum". Jeg finder 
nok senere ud af, hvad der 
blev sagt. 

Vertigo, manglende tillid til 
instrumenter. 

''Target facination", vanske
lighed ved at ændre en en 
gang taget beslutning. 

Har vanskeligt ved at erken
de situationen fordi dette in
debærer vanskeligheder og 
beslutninger. Ønsker at"tvin
ge virkeligheden" så den 
passer til det billede han har 
brug for. Ønsker ikke at bla
mere sig ved at indrømme og 
evt. bede om hjælp. 

Illusion. 
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og se dens relevans i den 
praktiske sammenhæng og 
derved gradvist blive præget 
med en holdning, så han selv 
i sin videre flyvevirksomhed 
nærmest pr. automatik bliver 
bevidst om faktorer, som kan 
reducere sikkerheden, hvis de 
ikke elimineres eller kontrolle
res. 

Der bør således nu sættes 
fokus på flyveinstruktørernes 
rolle i formidling af viden om 
MENNESKELIG YDEEVNE 
OG BEGRÆNSNING (MYB) 
i den praktiske sammenhæng. 
At gøre en sådan formidling til 
en naturlig del af flyveinstruk
tørens virke er ikke bare noget, 
der klares med et påbud her
om, eller lignende. Det vil være 
en længerevarende proces, 

Dan Eriksen 

Medalje til KIL 
Af Lars Bæhrenz Christensen (SER) 

Kaptajn Kaj Henning Nielsen 
(KIL), født 1942 og pilot i Hæ
rens Flyvetjeneste på Flyve
station Vandel blev den 6. juli 
1997 tildelt »Medaljen for ud
mærket lufttjeneste«. Medal
jen blev overrakt under højtide
lige former af chefen for Hæ
rens Operative Kommando 
generalmajor H.G.G. Gruner. 

KIL tildeltes Medaljen for 
udmærket lufttjeneste med 
følgende begrundelse: »Kap
tajn K.H. Nielsn har ved sin 
tjeneste ved Hærens Flyve
tjeneste forrettet en sådan 
lang og særdeles udmærket 
lufttjeneste, herunder som in
spirerende eksempel for an
dre, at han baseret på statu
terne og en sammenlignelig 
betragtning med andet tilsva
rende personel opfylder krave
ne. 

Herudover indstilles kap
tajnen for, ved sin personlige 
dygtighed og store rutine i et 
konkret eksempel, at have 
udvist koldblodighed og ud
mærket luftmandskab ved, at 
have manøvreret et KZ VII fly 
til landing pll vandet i nærhe
den af et marinefartøj, således 
at tab af menneskeliv blev und
gået« 
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Episoden med KZ VII flyet 
liggertilbage i november 1969 
hvor KIL med vanlig ro og 
overblik vurderede situationen 
efter et opstået motorhavari og 
fik manøvreret sit KZ VII fly til 
en pæn landing på vandet i 
nærheden af et marinefartøj. 
Marinefartøjet kunne - efter at 
KIL og de to øvrige ombordvæ
rende havde foretaget en 
vellykket escape, hvor KIL's 
store rutine og koldblodighed 
igen var altafgørende for at in
gen af de to passagerer om
kom - foretage en opsamling 
af ikke kun KIL og de to pas
sagerer men også af flyet! 

KIL har fløjet siden 1964, 
har været flyveinstruktør siden 
1975 på Hugheds 500 Cayuse 
og fra 1990 på AS-550 Fennec 
og har opnået knap 7.000 ti
mer. KIL's evner som helikop
terpilot er uomtvistelige og han 
har i mange år da også været 
Hærens Flyvetjeneste faste 
opvisningspilot på H-500, som 
han kun mangler 10-20 timer i 
at lave logget 5.000 timer på! 

KIL har klart det højeste 
antal flyvetimer i Hærens Fly
vetjeneste og ligger 1.500 -
2.000 timer foran de mest er
farne af sine kollegaer. KIL har 

Født 1941, A-certifikat 
1962. 
Hærens Flyvetjeneste fra 
1963-1974 (fastvinge- og 
helikopterpilot) 
Flyverstabens Flyvesikker
hedssektion 197 4-1978 (fly
vesikkerhedsarbejde og ha
variundersøgelser) 
Statens Luftfartsvæsen, 
Operativt kontor 1978-1982 
(tilsynsarbejde, hovedsa
geligt helikopterselskaber) 
Statens Luftfartsvæsen, 
Certifikatkontoret 1982-
(chef for kontoret) 
Ca. 3000 flyvetimer (Typer: 
Chipmunk, L-18-, KZ 111, KZ 
VII, PA-28, Cessna 172, PA-
38, Bell 47, Alouette III, Bell 
206, Hughes 500, S-61 N) 

hvor det vigtigste element vil 
være etablering af en holdning 
om, at dette er en naturlig del 
af instruktørens opgave og en 
forudsætning for, at konceptet 
kan lykkes. 

I forbindelse med Rådet For 
Større Flyvesikkerhed's in
struktørseminar 1997 var det
te emne det gennemgående 
tema, og de deltagende in
struktører blev på mødet invi
teret til at deltage i gruppedis
kussioner, hvor opgaven var at 
forsøge at formulere forslag til, 
hvordan man i praksis kan 
integrere MYB i den praktiske 
uddannelse og hvorledes in
struktører bedst kan forbere
des/forberede sig på denne 
"nye" og meget vigtige opgave 
til gavn for flyvesikkerheden. 

Generalmajor H.G.G. GrOner overrækker KIL Medaljen for 
udmærket lufttjeneste. 

altid en meget behagelig og af
balanceret fremtoning og ny
der derfor også alt i alt en stor 
respekt og anseelse blandt 
sine kollegaer, ligesom han 
altid er meget villig til at videre
give sine erfaringer og give en 
yngre kollega et godt råd med 
på vejen. 

Også i sin fritid flyver KIL 
helikopter, men så er de noget 
mindre og radiostyrede. En 

interesse, som han iøvrigt de
ler med sin kone Benthe, og 
som bringer både Benthe og 
ham til konkurrencer i ind- og 
udland. 

Sidste gang var det World 
Air Games i Tyrkiet. 

Det opfattes blandt alle 
piloter i Hærens Flyvetjeneste 
som en selvfølgelighed, at KIL 
er blevet tildelt Medaljen for 
udmærket lufttjenestel 
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Model- j 

siderne 

Af Wilhelm Wil/ersted 

Det blev ingeniørerne fra den 
amerikanske Bell flyfabrik , 
som konstruerede det eksperi
mentalfly, der skulle slå hul på 
lydmuren. Det amerikanske 
luftvåben - det hed endnu 
dengang USAAF, United States 
Army Air Force - bestilte tre 
eksemplarer af Bell XS-1 - ,,X
perimental Sonic 1 - en be
tegnelse, der markerede hvilke 
hensigter, man havde med flyet 
- nemlig at gå efter lydens has
tighed. Flyet blev senere blot 
benævnt X-1. 

I begyndelsen af 1946 var 
man klar til de første flyvnin
ger. 

Bell X-1 skulle bæres op til 
operationshøjde hængende i 
bomberummet på en Boeing 
8-29 Superfortress. 

Bell' s civile test-pilot Jack 
Woolam, som også var flyin
geniør, steg, da B-29'eren var 

Murbrækkeren 
fylder 50 

Det blev den 24-årige testpilot, kaptajn Charles E. - med kælenavnet Chuck 
Yeager, der fik æren af at være det første menneske, der bevægede sig gen
nem luften med en hastighed, som var højere end lydens. 

Mach 1,0, som jo er den tekniske betegnelse for lydens hastighed, havde 
for mange været den "magiske grænse", den såkaldte "lydmur" og som man 
mente ville være den naturlige spærring for menneskets udfoldelser i luft
havet. Flere piloter havde mistet livet, når deres fly var sprængt i stumper og 
stykker, fordi de uforvarende var kommet op på - eller i nærheden af - lyd
hastigheden. Men den 17. oktober 1947 - altså i disse dage for 50 år siden -
lykkedes det for Chuck Yeager i den orangefarvede Bell X-1 at flyve mere end 
Mach 1, og man kunne derved notere en markant landvinding i den flytekniske 
udvikling. Lydmur-brækkeren Bell X-1 er månedens model. 

nået op 5.000 fåd ned ad en 
smal stige og stred sig gen
nem den brølende slipstrøm 
fra Superfæstningens propel
motorer gennem en sideluge 
ind i X-1's snævre cockpit. 

I 27.000 fods (godt 9 kilo
meters) højde slap 8-29 den 
lille orangefarvede X-1, der un
der disse flyvninger - uden 

Den originale Bell X-1 "Gla
morous Glennis"hængernuper
manent udstillet undertageti det 
imponerende fly- og rum
fartsmuseum i Washington. 

raketmotorerne sat til - derpå 
umiddelbart gled ned til lan
ding på banen i Mojave ørke
nen i Californien. 

Bell gik meget forsigtigt til 
værks, og det var først efter en 
lang række glideflyvninger 
uden motor, at man begyndte 
at bruge raketterne i X-1 og gø
re klar til det endelige mål - at 
nå Mach 1,0. 

Kulde-chock 

En dramatisk episode indtraf i 
begyndelsen af december 

1946, hvor en Bell X-1 med 
tankene propfyldte med fly
dende ilt og alkohol ikke kunne 
gøres klar til flyvning, da man 
nåede tophøjden. Den flyden
de ilt havde ganske simpelt 
dybfrosset hele udløsermeka
nismen. 

8-29 piloterne kunne der
for ikke frigøre X-1 'en, så man 
måtte tage den tunge - og far
lige - beslutning at vende til
bage til jorden og lande med 
den mildest talt sprængfarlige 
passager hængende under 
bugen. Det gjorde det ikke 
bedre, at "Slick" Gordon - test
piloten i X-1- pludselig på vej 
ned til landingen af vanvare 
udløste X-1 's næsehjul, så det 
ragede ned under B-29's un
derstel. Men heldigvis lykke
des det at få hjulet op, så man 

Passagen gennem lydmuren foregik ret udramatisk, har Chuck Yeager senere fortalt, X-1 holdt op med at rumle, hoppe voldsomt og 
bumpe ujævnt, men der opstod hvide kondens-skyer omkring kroppen, som det kan ses på dette billede, som NACA senere 
offentliggjorde. 



kunne lande uden yderligere 
problemer. Men der var man
ge - inklusive "Slick" Gordon -
der havde ret megen sved på 
panden! 

"Slick" Gordon fløj i januar 
1947 Bell X-1 op til Mach 0,8, 
men så besluttede NACA- Na
tional Advisory Committee for 
Aeronautics (det var forlø
beren for NASA) at der frem
over skulle sidde en militærpi
lot i Bell X-1 under flyvninger
ne mod lydmuren. 

Det blev captain ChuckYea
ger! 

Han var en meget erfaren 
pilot, som under Anden Ver
denskrig havde fløjet North 
American P-51 Mustang og 
med den havde skudt 13 tyske 
jagerfly ned under luftkampe. 
Chuck blev hurtigt perfekt til at 
tumle X-1 . 

X-1 i dog-fight med P-80 

Som eskorte-fly benyttede 
NACA og Bell -fabrikken en 
Lockheed P-80 Shooting Star, 
for det meste fløjet af en af 
Chuck Yeagers luftvåben-kol
leger, løjtnant Bob Hoover. 

Under en af flyvningerne 
benyttede Chuck tiden, mens 
han gled ned mod Muroc ør
kenen med udbrændte raket
motorer, til at gå i veritabel 
dog-fight med Bob Hoover i 
dennes P-80, og Chuck afslut
tede flyvningen med at fore
tage en tønderulning med sin 
X-1 'er for at markere, at han 
var kommet på "skudhold"! 
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Den 14. oktober 1947 

Endelige oprandt den dag, alle 
- ikke mindst Chuck Yeager -
havde ventet på. Man beslut
tede, at nu skulle muren bræk
kes! Dagen var den 14. okto
ber 1947. 

Der var blot den uheldige 
detalje, at Chuck aftenen i for
vejen, da han red en tur sam
men med sin kone Glenn is, var 
styrtet med hesten og faktisk 
havde brækket et par ribben! 

Gode råd var dyre, men 
hvad gør man ikke for at være 
den første til at bryde lydmu
ren? 

Han fik i al hemmelighed en 
læge-ven til at lægge en stram 
forbinding om brystet, en 
anden ven fremstillede en lille 
metal-stang, så han til trods for 
sine brækkede ribben kunne 
række ud og nå at lukke lugen 
i X-1 flyet forsvarlig efter sig, 
og så var Chuck Yeagerog Bell 
X-1, som i øvrigt blev kaldt 
"Glamorous Glennis"- efter 
test-pilotens kønne kone - klar 
til at sætte rekord. 

Klokken to minutter over 10 
om formiddagen brølede Bo-

Som det fremgår af billedet her 
var der ikke megen plads mel
lem bunden af X-1 og jorden. 
Piloten steg -når man varnået 
op i operationshøjde - ad en 
smal stige fra B-29's bombe
rum gennem slipstrømmen fra 
motorerne og ned i raketflyet 
gennem den højre sideluge. 

eing B-29'eren ud ad banen i 
Muroc-ørkenen. 

I 5.000 fods højde kantede 
Yeager sig med sine brække
de ribben ned i det snævre 
cockpit, brugte sin special
fremstillede hjælpepind til at 
lukke lugen efter sig, og så var 
han tit for fight- and super-so
nic flight!. 

Klokken 10.26 var man 
nået op i 20.000 fods højde. 

8-29 slap .Glamorous Glen
n is" i dybet over den solsvedne 
ørken, Chuck satte to af de fire 
raketmotorer til, og X-1 skød 
med et brøl op mod det mørke
blå himmelrum.I42.000fod ret
tede han X-1 op og satte derpå 
de næste to raket-motorer til. 

Nede på jorden kunne man 
for første gang høre det dob
belt lydbrag, da" muren" blev 
sprængt! 

Mach-meteret i X-1 passe
rede roligt forbi 1,0 - mærket!! 

Det lille raket-fly, som hav
de bumpet og hoppet, blev 
pludselig helt roligt og stabilt. 
Lydmuren var passeret. Nogle 
minutter efter var der ikke me
re brændstof og fut i "Glenn is", 

Bell X-1 var en rimelig ukom
pliceret f/ykonstruktion med 
smalle, helt lige vinger. Flyet var 
drevet af fire raket-motorer, og 
kroppen var helt fyldt op af tan
kene med flydende ilt og alko
hol. Cockpittet var stort set kon
centreret om Mach-meteret. 
Der var intet katapultsæde, så 
flyveturen var bogstaveligt talt 
med one-way ticket! 

og testpiloten gjorde klar til at 
vende tilbage til jorden. 

På vejen ned måtte han -
naturligvis - triumfere. 

Overlydsflyvningen blev 
nemlig fejret med en flot sejrs
rulning ! 

De få indviede den oktober 
formiddag vidste, at nu havde 
man fløjet Mach 1,0. 

Men der skulle gå otte må
neder, inden man fortalte of
fentligheden om bedriften. 

Den gang kunne man faktisk 
holde på en hemmelighed! 

Modellen 

Heldigvis er X-1 ikke nogen 
hemmelighed som model. Der 
er udsendt et par fine model
ler i skala 1 :72 af Bell's orange 
rekord-raketfly - fra japanske 
Tamiya og fra canadiske Hob
by Craft. • 

Data for Bell X-1 
Spændvidde· 
Længde:. 
Vinge·arsa':. 
Tornvægt 
Fuldvægt 
Max .llast1gned : 
Operat•ons-

... 8 54 [;, 
. 9 45 ni 

.. i 2 08 rn 
3 674 ,:g 
6.C78 ~g 

1556 bl 

110:de . 80.DJ0 fod :2.; 334 1~) 

Rakel :t,n~t•O''S lid 
2.5 rrin1ttor ved fuld ~raft 



Oscar 
Yankee 

Kommentarer 

Pulsar OY-CJL er amatørbyg
get og har luftdygtighedsbevis 
i experimental-kategorien (nr. 
X31 ). Den blev påbegyndt i 
1990. 

OY-GIG er en Super King 
Air 350 og indlejet fra det en
gelske firma New Sky Limited, 
London. 

Cessna 177B OY-JAN er fra 
1973, ex TF-RUN. Den burde 
have været med for længe 
siden, for den blev faktisk ind
registreret i fjor efterår. 

Cessna 206 OY-NFK er fra 
1978, ex HB-CLG. 

OY-PEU er en Cessna Cara
van 11. Den er bygget i 1989 og 
kommer fra Kenya, ex SY-LAN. 

Boeing 727 OY-UPB er til
bage på dansk register efter at 
have fløjet et lille års tid for 
UPS i USA. 

Tilgang 

OV- Type Fabr. nr. Reg.dato Ejer 

CJL Pulsar 0290/174 1.8. Mogens Jansen, Grenå 
GIG Beech 300 FL-167 5.8. Aviation Assistance, Roskilde 
JAN Cessna 177B 17701917 8.11 . Air Rent, Odense 
JAY Piper PA-18-181 2843093 5.8. Air Alpha, Odense 
NFK Cessna TU296G U20604287 12.8. Nordsjællands Faldskærmsklub, Frederikssund 
PEU Cessna F 406 0045 1.9. NAC Nordic Aviation Contractors, Skive 
SON LBL 77A 456 4.8. Sonofon Partner, København 
UPB Boeing 727 19874 27.8. Star Air, Kastrup 
XZP Diamond HK36TTC 36536 30.7. Falkegruppen, Frederikssund 

Slettet 

OV- Type Dato Ejer Årsag 

AIZ Mooney M-20A 1.9. R. Hove-Christensen, Nakskov Solgt til England 
BBU PA-28-140 18.7. Sv. Larsen, Fr.havn Solgt til Norge 
HEK Robinson R.44 14.8. Peter Hansen, Rødvig Solgt til England 
JER Metro li 18.7. Bent Dall, Roskilde Udlejet til Spanien 
JRS Beech 1900C 12.8. Danish Air Transport, Vamdrup Solgt til USA 
XLX Mistral C 5.8. Hjørring Svæveflyveklub Solgt til England 

Ejerskifte 

OV- Type Reg.dato Nuværende ejer Tidligere ejer 

AGB Cessna F 172H 12.8. Kenneth A. Larsen, Brønshøj Danop, Frederiksberg 
BSA Citabria 18,8. Lejbølle Udlejningsselskab, Tranekær Jens Bendix Hansen, 

Ruds Vedby 
CLJ AA-1B 12.8. Yankee Flight, Eskebjerg Professionals, Ebeltoft 
DEW Cessna F 172D 26.8. Henrik Kornmaaler, Lystrup Chr. Nielsen, Hemmet 
GEV Beech F33A 21.8. Ib E. Mortensen, Havndal Tage Thomsen, Ørnhøj 
XFE K8B 26.8. Vejle Svæveflyveklub Polyteknisk Flyvegruppe 
XIV Astir es 1.9. Kaj Ove Rasmussen, Gram Bertel Kjær, Haderslev 
XKX LS4 13.8. Sven Rask, Køge + Jonna Funk-Hansen, 

Nykøbing F 
XMM Centrair 101 22.7. Th. Bucka-Christensen, Farum J. Mastrup, Vallensbæk + 
XMT Nimbus 2 20.8. Nimbusgruppen, Silkeborg Svævethy 
XOF DG-100 22.8. Frederikssund-Frederiksværk Jørn Juhl Lund, Herning+ 

Flyveklub 
XRU DG-300 21.8. Peter Rasmussen, Rønde Mogens von Jessen, Sorø 

Yak-52 begrænsninger 
Yakovlev konstruktionsbureaet 
har udsendt en servicebulletin 
og vejledning før folk, der ejer 
eller påtænker at købeYak-52, 
idet nogle af de tidlige model
ler er ikke is tand til samrne ae
robatik som den, de senere 
udgaver kan klare. 

Yak-52 produktionen kan 
opdeles i fire grupper, afhæn
gig af vingebjælkerne. 

Gruppe 1: Fly fremstillet før 
1986, byggenummer 780102 til 
866415. De er begrænset til +5 
og -3 G og må ikke bruges til 
kunstflyvning eller tilsigtet spind. 

Gruppe 2: Alle Yak-52 frem-
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stillet før 1986, hvis bjælker er 
modificeret i overensstemmel
se med servicebulletin 59P og 
60P. De kan flyves med belast
ningsfaktorer, der ikke oversti
ger+ 7 eller-5 G og kan bruges til 
Sportsman katego
ri en af kunstflyv
ning. 

Gruppe 3: Fly 
fremstillet fra efter
året 1986 (byggenr. 
866501ft). Harsvæ
rer bjælker, så der 
kan foretages kunst
flyvemanører i lnter
mediate kategorien. 

Belatsningsgrænserne er dog 
uændret +7 og - 5 G. 

Gruppe 4: Fly, hvis bjælker 
er yderligere forstærket (i hen
hold til servicebulletin 107A). 
Der kan udføres kunstflyve
manøvrer i kategorierne Sports-

man, lntermediate og Advan
ced, men begrænsningerne 
forbliver + 7 og -5 G. 

Trods sovjetstjerne på hale
finnen er denne Yak-52 ameri
kansk-registreret (N7010). 



Organisationsnyt 

Protektor: 
Hans Kongelige Højhed Prinsen 
Præsident: 

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

Dansk Svæveflyver Union 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholtvej 10, 7400 Herning 
Telefon 9714 91 55 

Grev Flemming af Rosenborg 
Formand: 

Fax 86 27 67 03 Fax 9714 91 08 
Resultatservice:Tlf.:9714 93 25 
WEB-adr.: www.dsvu.dk Aksel C. Nielsen 

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

Dansk Drageflyver Union 
Dagmar Skov E-mail: arnborg@dsvu.dk 

Åbent man. -tor .. 09.00-16.00, tre. 09.00-14.00 
Første lørdag i måneden 10.00-15.00 

Gl. Kirkevej 1, Tiset, 6510 Gram 
Telefon 74 82 20 15 Dansk UL-Flyver Union 
Fax 74 82 24 00 Dagmar Skov 

E-mail : kda@post8.tele.dk 

KDA-huset ....................•...............................•...... 46141500 
Boe Nielsen ..................•.. .............•...... .. ...... ... ..... 46141501 

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

Gl. Kirkevej 1, Tiset, 6510 Gram 
Telefon 74 82 20 21 
Fax 74 82 24 00 

FLYV - Knud Larsen ................ ............................ 46141502 
Telefon 43 26 26 26, lok 2775 Fritflyvnings-Unionen 

Jens B. Kristensen 
Generalsekretær Henrik N. Knudtzon .................. 46141503 

Bogholderiet - Bente Larsen ................................ 46141506 
Dansk Kunstflyver Union 
Jason Green 

Skalborgvej 4, Rørth, 8300 Odder 

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

Linestyrings-Unionen 
Henrik Bentzen 

KDA's bestyrelse Telefon 
Aksel C. Nielsen (fmd.) 98 29 36 36 
Bent Holgersen (næstfmd.) 75 36 08 25 
Dan Vendelbo 46186909 
Palle J. Christensen 86 67 04 48 

Ansvarsområde 
Internationalt 
Teknik/miljø 

Public Relations 

Dansk Motorflyver Union 
DagmarTheilgaard 
Toftlundgårdsvej 12, Mikkelborg, 
6630 Rødding 

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

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

Telefon 74 84 82 80 
Vagn Jensen 86 4411 33 Uddannelse 

KDA Mediekursus 2 
Profilering og kommunikation 

Kurset henvender sig til med
lemmer, der i unionerne be
skæftiger sig med profilering/ 
synliggørelse og kommunika
tion. I kurset indgår bl.a. emner
ne: "Kunsten at forstå og for
midle budskaber" og "Hvordan 
bliver jeg bedre til kommuni
kere?" 

Undervisningen foregår 
dels ved foredrag, dels ved 
workshops, hvor der vælges 
mellem to af følgende: 

1. Introduktion til Internet
tet, 2. Brugen af video som 
kommunikationsmiddel, 3. 
Kontakt til pressen. 

Møder 

Kurset kan ses som en for
længelse af forrige kursus, 
men kan uden problemer gen
nemføres uden deltagelse i 
dette. 

Kursussted: Nordjyllands 
Mediecenter, Aabybro. 

Tidspunkt: Fredag den 31. 
oktober kl. 1700 - lørdag den 
1. november ca. kl. 1700. 

Deltagerpris: kr. 500,00, der 
sendes til KDA sammen med 
tilmeldingen. Beløbet dækker 
kursusafgift, overnatning og 
fortæring. Kursusprogram kan 
rekvireres hos KDA. 

Tilmelding senest fredag 
den 24. oktober 1997. 

Dansk Flyvehistorisk Forening 

Lokalafd. København 
Onsdag den 15. oktober kl.1930 i auditoriet på Svanemøl
lens Kaserne, bygn. 23,2:Fragræsbane til international luft
havn. Foredrag om Billund lufthavns udvikling affhv. luft
havnschef H.E. Christensen (HEC). 

Københavns Flyvehistoriske Selskab 
Onsdag den 8. oktober kl.1900 på Tycho Brahe Planetarium, 
København: Luftkaptajn Kjeld Rønhof fortæller om sin tid 
iDDLogSAS. 

Sikkerhed 
Erhvervsministeriet har netop offentliggjort de nye danske 
standarder og europæiske normer for bl.a. luftsportshjælme. 

Standarden hedder DS/EN 966: 1997: Luftsportshjælme. Krav 
og prøvningsmetoder for beskyttelseshjælme som anvendes til 
paragliding, hanggliding og flyvning med ultralette flyvemaskiner. 

Denne standard er harmoniseret i henhold til EU direktiv nr. 
89/686/EØF af 21. december 1989. 

KDA's Udvalg for miljø og teknik 

Miljøgodkendelser 
• flyvepladsstatistik 
I miljøgodkendelser af flyve
pladser indgår krav om opgø
relse af beflyvningens art, ope
rationsantal, tidspunkt, støj
belastning, etc. Flyvepladsle
delsen er ansvarlig for opgø
relsen, som skal indberettes til 
amtet. På selvbetjeningsplad
ser er det et særligt problem, 
idet opgørelserne kun kan ske 
på grundlag af flyvepladsjour
nalen. Desværre "glemmer" 
mange piloter at skrive sig på 
flyvepladsjournalen, hvorfor 
opgørelserne ikke bliver kor
rekte. 

Amtet er tilsynsførende 
myndighed, og vi må være for
beredt på stikprøvevis og hem
melige kontroller. Der skulle så 
gerne være overensstemmel-

se mellem journalen og amtets 
observationer, ellers må kon
klusionen jo være, at flyve
pladsledelsen ikke kan admini
strere miljøgodkendelsens vil
kår. Dette vil være et politisk sik
kert argument for at lukke fly
vepladsen. 

Alle piloter opfordres derfor 
til større selvjustits, d.v.s. nøje 
overholdelse af specifikke krav 
for beflyvning (påbudt landings
runde, andre restriktioner, etc.) 
og omhyggelig føring af flyve
pladsjournalen. Skal (selvbetje
nings-) flyvepladserne til at væ
re bemandede for at indføres 
egentlig justits, bliver det meget 
dyrt med det resultat, at de fle
ste må lukke. 

p.u. v. Ricard Matzen 
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Svæveflyvning 

2/10 
4/10 
13/10 
18-19/10 
25-26/10 
30/10 
8-9/11 
17/11 
27/11 
29/1 
7-8/2 
28/2 

Rejsehold, Silkeborg Flyveklub 
IGC-møde, Paris 
Rejsehold, Skive Svæveflyveklub 
Nationalholdstræning, Arnborg 
PR-seminar 
Rejsehold, Kolding Flyveklub 
HB nr. 4 (97/98) 

7/3 
21-31/5 
13-23/7 
19/7 
27/7-10/8 

Værløse Svæveflyveklub 
Rejsehold, Vestjysk Svæveflyveklub 
HB nr. 45 (97/98) 
Svæveflyvekonference 
Repræsentantskabsmøde 
S-kontrollant- og flyvechefmøde 
DM, Arnborg (chef Kaj Fredsø Pedersen) 
Arnborg Åben 
EM-klubklasse 1998, Tjekkiet 
EM, Lezno, Polen 

Ballonflyvning 

15-25/11 VM, Saga, Japan 

Drageflyvning 

1 /11 Repræsentanskabsmøde - Sjælland 

~U-
Formand: Dagmar Theilgaard 74 84 82 BO 

75518755 
97145373 
86441133 
53 67 73 05 
53 615250 
98421599 

tlf. arb. 
Næstformand: Mogens Thaagaard 

Dansk Motorflyver Union 
Adresse: 

Kasserer: Vagn Jensen 
Sekretær: Ove Dyvad Jørgensen 

Toftlundgårdvej 12. 
Mikkelborg. 6630 Rødding 
Fax 75 51 83 42 

Bestyrelsesmedl. : Richard Matzen 
Louis Rovs Hansen 
Bjarne Hammer 

Nyt fra motorflyveklubberne 

Herning Motorflr.vek/ub havde 
i sensommeren fornøjelsen at 
stå for den praktiske afvikling 
af AIR BP rally 1997. Lørdag 
den 2. august var der fin stem
ningen hos de 51 deltagere i 
28 fly og flyveklubbens hold af 
"praktiske folk". Vejret var til 
flyvning, men desværre over
raskedes et antal fly af dårligt 
vejr syd for Lemvig. Det beslut
tedes derfor at afkorte naviga
tionskonkurrencen. Ikke min
dst svenske deltagere bifaldt 
dette. Aftenen bød på festlig 
festmiddag og præmieover
rækkelse. 

Herning Motorflyveklubs 
deltagende medlemmerplace
rede sig øverst og spredt i mid
terfeltet på den samlede re
sultatliste således: 1 Hans Birk
holm/Dan Birkholm 81 p., 8 
Henning Andersen/Grethe An
dersen 227 p., 1 0 Arne Thom
sen/Peder Brøchner 286 p., 15 
Henrik Skov Olesen/Henrik 
Schov 411 p., 16 Henning Da
nielsen (præmieret for place
ring med under 100 flyveti-

36 

mer)/Ejgil Jespersen 415 p., 18 
Elo JensenNictor Jensen 460 
p., 20 Elof Pedersen./Sven 
Klærke-Hansen 503 p. Også 
for konkurrenceflyvning gæl
der: uden øvelse ingen mester. 

Klubben arbejder for flyv
ningens fremme. Således er . 
kursus i 1-VHF netop afsluttet 
med prøve 4.9. Kurset genta
ges. Kurser i Nat-VHF og A-te
ori forventes gennemført i lø
bet af vinterperioden. Behov 
for PFT brush-up kurser mø
dekommes ved løbende til 
bud .. Klubaftener med forskel
lige temaer vil finde plads i ka
lenderen. 

For at pleje gode relationer 
i nabolaget og for at dele flyv
ningens glæder med andre af
vikles nabodag og besøg fra 
lokale klubber, foreninger o.l. 

Den sidste week-end i au
gust tillod vejrguderne afvik
ling af klubtur til Rugen. Det 
flotte program inkluderede 
festspilaften i det fri, udflugt 
med statsbesøg og naturople
velser. 

Organisationsnyt 

En weekendoplevelse 
Min kone Vinnie er ellers ikke 
vild med at flyve. Så det kom 
bag på mig, da hun foreslog 
en weekendtur med iglo-telt til 
Nakskov. Jeg havde flere gan
ge talt om at tage en tur der
ned. Vi samlede de fornødne 
ting sammen, og OY-BBR gik 
i luften fra Holbæk Flyveplads 
med kurs sydpå. Efter et kort 
besøg på Vejrø startede vi 
mod Nakskov. 

Et par mil fra EKNS kalder 
jeg op for bane i brug. En venlig 
herrestemme besvarer med 
vindretning og bane 09 i brug. 
Efter rimelig landing og taxi 
tilbage i den sydlige sikker
hedszone stopper jeg op og 
får yderligere taxiinstruktioner. 

Da vi har parkeret og fået 
anvist, hvor vi må slå teltet op, 
henvender vi os i terminalen, 
hvor vi gerne vil vide, om vi kan 
få varmet noget vand til kaffe, 
og om det var muligt at leje et 
par cykler. 

Flyvepladschefen tog os 
nærmest til sig, som vår vi ha
ns børn. Vi måtte næsten alt, 
bruge badeværelset, køkken
faciliteterne, klubhuset, terras
sen og cyklerne. 

Efterhånden kom der flere 
til som hørte til på pladsen. 
Rundflyverpiloten, frisk fyr, og 
en lille spinkel, sorthåret pige 
ca 20 år, Simone hed hun. Me
get snakkesalig, hun vidste i 
hvert fald noget mere om 
gamle flyvemaskiner end jeg. 
Det er sjovt at snakke med en 
entusiast af det køn. Vi fik ud
leveret et kort over Nakskov og 
anvist, hvor vi kunne spise til 
små priser. 

Vi gik ind til byen ,en rigtig 
dejlig by med gågader, gamle 
flotte restaurerede huse og en 
god atmosfære. Vi fandt et 
hyggeligt sted at spise. Trods 
det at køkkenet egentlig var 
lukket, overvandt gæstfrihe
den tjeneren og han stillede 
sig selv i køkkenet og kreerede 
to kuverter med hakkebøf og 
nye kartofler. Efter en halvan-

den times tid gik vi så hjem til 
flyvepladsen, hvor vi hyggede 
os med en kop kaffe på terras
sen og en sludder med Simo
ne, hendes ven og rundflyver
piloten. 

Klokken blev vel 0.30, før vi 
krøb til sengs i vores iglo med 
meget tynde madrasser. Der 
er jo ikke plads til springma
drasser i en PA-28. Søndag 
morgen cyklede jeg efter mor
genbrød mm. Da jeg kom til
bage var flyvepladschefen an
kommet. Han er der fra 9.00-
21.00. Jeg spørger igen om lån 
af en kogeplade. Jamen, jeg 
har allerede lavet kaffe, og der 
er dækket bord til jer derinde. 
Det er hvad jeg forstår ved god 
service udover det sædvan
lige. 

Efter morgenkaffen lånte vi 
et par cykler. Chefen undskyld
te cyklernes stand , men det 
er her som andre steder: Når 
der skal laves noget, er det 
Tordenskjolds soldater. Cyk
lerne var nu udmærkede og vi 
cyklede ind til Nakskov og så 
den russiske ubåd. Frokosten 
blev indtaget på Langø. 

Kl 14.15 tog vi så afsked 
med vores elskværdige vær
ter. Vinnie var lidt spændt på 
regningen. Overnatning, start
afgift, cykelleje, morgenkaffe 
mm. Pris kun 54,00 kr. - ikke 
pr. snude, men tilsammen! 

Efter start over radioen: I 
var i luften 15, god tur, kom 
snart igen. Jeg kvitterer med, 
at det er ikke sidste gang vi har 
besøgt EKNS. 

Turen hjem til Holbæk gik 
over Langeland, Fyns østkyst 
og over Storebæltsbroen i flot 
vejr. 

Alt i alt en dejlig afstressen
de, oplevelsesrig og ikke mindst 
billig weekendtur, som jeg på 
det varmeste kan anbefale. 

En hilsen til Nakskov flyve
plads og tak for jeres gæstfri
hed fra 

Eddie og Vinnie Jensen, 
Fårevejle (Holbæk Flyveklub) 
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Organisationsnyt 

~ 
Foreningen Danske Flyvere 
Protektor; Hans Kongelige Hajhed Prinsen 

Formand: General Chr. Hvidt 
Genøralsekretær: Luftkaptajn Erik Thrane 

Sekretariat: Vester Farimagsgade 7,4 , 

1606 København V 

Mandag den 18. august kunne 
Foreningen Danske Flyvere 
fejre sin 80 års fødselsdag. 
Det skete ved en stemnings
fuld blomsternedlæggelse ved 
Flyvermonumentet kl. 12. Na
turligvis i strålende solskin. 

Foreningens formand, Ge
neral Christian Hvidt, nævnte 
i sin korte tale i forbindelse med 
højtideligheden, hvor vanskeligt 
det var i bakspejlet at afgøre, 
hvorvidt en omkommen pilot 
havde været dristig eller dum
dristig. Monumentet er rejst til 
minde om alle danske piloter, 
som satte livet til i flyvningens 
tjeneste, og alle har de på en 
eller anden måde bidraget til det 
vi i dag ved om flyvning. 

Formanden anbragte den 
meget smukke blomsterdeko
ration ved monumentets fod, 
og alle cirka 20 tilstedeværen
de medlemmer mindedes for 
en stund omkomne kammera
ter. En værdig og enkel højti
delighed. 

En del af deltagerne fik der
efter mulighed for at se fore
ningens nye lokaler, Vester Fa
rimagsgade 7. 

Næste arrangement er fo
redrag den 14. oktober. 

-'"'llliilw~, .. ~ ............ --
Advarsel 
En Bombardier-Rotax motor af 
typen 914 F3 er blevet stjålet i 
Brasilien. Det drejer sig om se
rienummer 4.420.034, der af 
fabrikken nu er erklæret ikke
luftdygtig og enhver garanti er 
bortfaldet. 

Bliver du tilbudt en 914-mo
tor på Internettet eller på an
den måde, så vær opmærk
som. 
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LÆSERBREV 

Bunder Janteloven i uvidenhed ? 
Igennem mere end to år har vi i Flyvehistorisk Samling forsøgt at skabe interesse for og samle penge til bjærg
ningen af de mange fly i Grønland herunder specielt de fem P-38'ere på Østkysten. Anstrengelserne er startet på 
baggrund af de senere års amerikanske successer og forsøg med P-38 "Glacier Gir!", B-17 "My Gal Sal" og B-
29 fiaskoen "Kee Bird" i håb om, at vi i Danmark og Grønland i fællesskab kunne bjærge noget til os selv. 

Guderne skal vide, at det ikke er let at skaffe kapital til sådan et foretagende, men det bliver absolut heller ikke 
nemmere af, at mange, der retteligt burde høre hjemme i inderkredsen af entusiasterne, i stedet bagtaler projektet og 
underminerer den fælles indsats, som er nødvendig og som det hele fra starten var og fortsat er betinget af. Rygterne 
svirrer, og et at hovedpunkterne i kritikken har været spørgsmålet om, hvem der skal eje flyene, hvad der skal ~ke 
bagefter og hvem der bestemmer m.v. Her er svarene: 

Flyvehistorisk Samling er dannet som en art paraplyorganisation åben for alle, der vil være med i projekterne. 
Vedtægterne er for en stor del kopieret fra Danmarks Flyvemuseums og er godkendt af såvel Forsknings!fiinisteriet 
som af Skatteministeriet. Organisationen er godkendt som almen velgørende, og eventuelle aktiver og formue 
skal i tilfælde af organisationens opløsning fordeles til fordel for de andre danske flyveinteresserede organisatio
ner efter Kulturministerens bestemmelse. Det er der vel ingen, der kan have noget i mod ? Vedtægterne kan i 
øvrigt rekvireres hos administratoren. 

Der er lavet en ny organisation alene for ikke at blive slået i hartkorn med en enkelt af de eksisterende klubber 
eller museer netop for ikke at skræmme nogen væk. Der er plads til alle uden skelen til geografiske hensyn eller 
lokalpatriotiske interesser, hvilket er nødvendigt, hvis målet skal nås. At det på en måde er lykkedes for os 
støttes af, at i hvert fald bestyrelserne i såvel Dansk Veteranflysamling, Center Mobilium/Danmarks Flyve
museum (hvil i fred) og Teknisk Museum/Flymuseet Ellehammer som i KZ- og Veteranflyklubben, hos Flyv, 
KDA, Propel og mange andre bakker op om initiativet, som i øvrigt har frivillige fra alle de forskellige forenin
ger og fra faldskærmsklubberne, Forsvaret, Hjemmeværnet, RC-folket, svæveflyvere, UL-piloter m.v. 

Flyene tilhører lige nu ingen, og de der bjærger flyene ejer dem. Ekspeditionerne er alene betinget af godken
delser fra Dansk Polar Center til at lave ekspeditionen. Godkendelser der alene har med sikkerheden at gøre. 
Hvis pengene skaffes, og flyene bjærges af Flyvehistorisk Samling, vil de også tilhøre Flyvehistorisk Samling. 
Tanken er for så vidt angår P-38'erne, at bjærge alle fem fly, sejle dem til Danmark, skille dem ad og se om der 
er stumper nok til at få et fly flyvedygtigt, i så fald forsøge med en fem års plan og samle et fly og samtidig 
udstille resten heraf et fly som en mobil udstilling, der kan flyttes til udstillinger og museer rundt om i Europa og 
resten af verden. Hvis vi i Danmark og Grønland kan bjærge alle fem fly vil det give genlyd over hele verden 
både i og udenfor branchen. Det er der vel ingen, der kan have noget i mod ? 

Vi har hidtil haft det lige så svært med sponsorer i den størrelsesorden, vi er ude efter, som alle andre. Vi har 
fået utroligt mange positive tilkendegivelser og tilsagn - uopfordrede - om materiel og anden bistand, men 
behovet er først og fremmest penge til at dække de udgifter, der ikke kan sponsoreres herunder lufthavnsafgifter, 
helikopterflyvetimer, dampgenerator, m.v. Og Grønland er Grønland ... 

Som et alternativ til de flittigt jagtede sponsorer, har vi nødtvungent forsøgt at afsætte et af flyene på forhånd, 
hvis nogen ville betale for hele ekspeditionen. Som et andet alternativ og som hjælp til selvhjælp har vi med utroligt 
besvær og en kolossal mængde arbejde samt med stor støtte fra diverse sponsorer fået stablet en helt unik og 
offentlig godkendt konkurrence på benene, som alle meget let kan deltage i via telefonen. Konkurrencen har været 
annonceret (gratis) i klubbladene, Flyv, Propel, Bilmagasinet m.fl. og via plakater og kuponer m.m. Alligevel har 
tilslutningen til dato været beskeden i forhold til budgettet, og antallet af deltagere ligger endnu under antallet af 
bare de flyioteresserede. Det er en overraskende konstatering, og det kan frygtes at brødnid og Jantelov er den 
faktor, der gør udslaget ? Alle har råd til at ofre en tyver, overskuddet går til et godt og offentligt godkendt formål, 
der er mange og store præmier og deltager man med en af de mange kuponer, er der gratis adgang til udstillingerne 
bagefter i samarbejde med de ovenfor anførte museer. Det er der da vel ingen, der kan have noget i mod ? 

Mange gode kræfter er brugt for at få iværksat projektet og især konkurrencen for at give alle interesserede en 
mulighed for at være med og samtidig yde et meget beskedent bidrag. Vi tror ikke på Janteloven, og vi har på 
ingen måde tænkt at give op uanset resultatet af konkurrencen, men det vil alt andet lige gøre det nemmere, hvis 
danske flyinteresserede vil deltage nu og her - og gerne mere end en gang. Det er nu eller aldrig, for sådan en 
konkurrence/indsamling kommer ikke igen. 

I stedet for brok skal der støttes op, så ring på 90 50 00 20 og svar på spørgsmålet: er der isbjørne i 
Grønland ? Det koster 20 kr. der trækkes via telefonregningen, og hovedpræmierne er bl.a. 2 x 2 rejser til 
Grønland og Island. Det er der da vel ingen, der kan have noget i mod ? I øvrigt er alle med spørgsmål 
velkomne til at ringe til os for yderligere informationer, og der er stadig behov for frivillige. For sidst
nævnte ring til Ole Rydahl på 74 62 48 60. 

Lasse Rungholm 
administrator, Flyvehistorisk Samling, tlf. 86 93 86 33 
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FLYUDLEJNING 
AYF AA-1 IFR/GPS PR. TACHO 510,-
BSV C172 IFR PR. TACHO 645,-
PEW C172 IFR/GPS PR. TACHO 645,-
RPJ C172 IFR PR. TACHO 645,-
BIU C172 IFR PR. TACHO 645,-
BRT PA28-181 IFR PR. TACHO 810,-
CJI PA28-181 IFR PR. TACHO 810,-
BLU PA28-181 IFR PR. TACHO 810,-
BCL PA28R IFR/GPS PR. TACHO 835,-
BEi C177RG IFR/GPS PR. TACHO 865,-
CRC C177RG IFR/GPS PR. TACHO 865,-
ASJ BE95 IFR/TWIN PR. AIRB. 1.650,-

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 - 1040,- incl. 25% moms pr. bloktime 
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 

Erhvervse~ 1684 m2 

i Roskilde Lufthavn 
Udlejes samlet eller opdelt evt. salg. 
Værksted, værktøj, hangar, kontorer 
Kontakt Flemming Frandsen 
Tel 0044 1 883 653 499 
Fax0044 1883 653477 

Lycoming 
0-320-O2B, 1889 timer. 25 
timer siden rep. med ny 
knast, løfter, olie pump, 
honet, nye stempelringe, 
afstrippet og malet. 

77f. 9'193 1823 I 4056 4823 

Kz-7købes 
Velholdt Kz-7'er med 145 
HK motor købes. 
Hans Bybschmann, 
Ringsted 
Tlf./fax 5362 5609 

· craft 

··-s A/S tilbyder 

li 
ii zl z I RD EQUIPMENT 

I 
Skovvej 40 . 4622 Havdrup 

:::E Telefax 46 18 68 46 

c 46186909 
Cykler 
til bil/båd/fly/camping 
Fra bærbar tll 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 

Ral~ 180 (MS893E) 
Et fantastisk STOL fly. 180 hk. 4 pers. 
Velholdt 1976. lTl 827 hr. Udstyr KNSBO 
(Rnav) m. lLS og DME), Com-Nav, X· 
poncler, AOF, GPS, long range tanke, 
dobbeltstyring (rat) e.tc. LOB til aug. 
1998. Uootru!lentflytil korte ogoarske 
baner. Sælges p.g.a. sygdom. 
Kr. 185.000,· 
Henv. J. Høgh, tlf. 4 77 4 9444 
ell. 4 77 4 8648 

på UL-Nyt: 
-Dansk Ultralet Flyverunions blad 
med nyheder og stof om ultralet 
flyvning i Danmark. Kun kr. 200,
pr. år. Bestil et 
abonnement i 
dag: Ring eller 
send en fax til l 
sekretariatet ~ ,...): _ ....._ 
på telefon , 
74822021, · .• 
eller fax nr. ~ ......_,, --,. -
74822400 ~ ............ 

Autoriseret 
SERVICE CENTER 

Business Flig 
Professionel assi 
motorer; når det 

operatører af Beech-fly og Pratt & Whitney 
eholdelse og reservedele. 

Teknisk afd. 
Reservedele 

6 78 02 04 - Fax +45 96 78 02 08 
6 78 02 05 - Fax +45 96 78 02 08 

:-___________ , ..... _ 

Part sælges 
I Cessna 172 
Stationeret på EKRK, GPS, 
IFR. Tocho kr. 500,-. 
Henv. Nlels Kjær 
Tlf. 4059 3059 

Fint nyt værk fra Finland. 

Finnish AirForce 
Camouflage & Markings 
Keskinen/Stenman/Niska 
Tekst på finsk og engelsk. 
Billedteksterne i umide/bar for
bindelse med de enkelte billeder. 
Kapitelteksternes engelske 11dga1•e 
samlet bag i bogen. Rigt illustreret 
i sort/hvidt og fan•er. Afsnit med 
serienr.-systemer og - faconer, 
kokardeudføre/se, enhedsmærker 
samt særmærkering af enkeltfly. 
192 sider indb. i A4-fonnat kr. 498,-

NYBODER BOGHANDEL 
St. Kongensgade 114 
1264 København K 
Tlf. 33 32 33 20 
Telefrue 33 32 33 62 

Ka-7 
Årg. 1958 sælges. 

Grundinstrumenteret. 
Jimmy Roelsgaard. 

Tlf. 7487 1321 eft. kl. 18.00 

TRAFIKFLYVER 
UDDANNELSE 

FLY OG HELIKOPTER 
IUSA 

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

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

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

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

First Officer Programs ved GTA 
fra Miami, Florida: 
• Nr. I i verden på Fi.rst Officer kurser 
• Kurser på: 

Beech I 900C - Shorts 360 
Boeing 727-200 

• Eleverne placeres i amerikanske 
passagerselskaber 

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

tidligere 

Skandinavisk representant for HAi 
Comair og GTA: 

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



KØ,B/SALGJLE'JE' 
1995 Mooney Ovation ...................... TT 210 
1988 Mooney PFM ............................. TT 520 
1994 Ruschmeyer R90-230 G ............ TT 420 
1980 Cessna Cutlass RG .................... TT 2200 
1967 Baron TC-56, smoh 700 ........... TT 1850 
1990 Baron B-58 ................................ TT 500 
1973 Cessna 340, Ram IV .................. TT 4900 
1981 Cessna 412C, smoh 100 ........... TT 1800 
1988 Seneca 111 .................................. TT 650 
1969 Navajo 310, smoh 250 .............. TT 7200 
1978 Navajo 310, smoh 100 .............. TT 1900 
1977 BN2A-26 Is lander ..................... TT 5400 
1984 Cheyenne 1A ...... .. .................... TT 2450 
1978 Citation I ............. ...................... TT 7200 
1980 Metro 11 ............... ...................... TT 13050 

Vi leverer alle flytyper, fabriksnye eller brugte. 

Ring for rådgivning, specifikationer og tilbud . 
27 års erfaring 

Flemming Frandsen Aircraft Sales Ltd. 
London Biggin Hill Airport, England 

Tel. 0044 1883 653 499 . Fax 0044 1883 653 4 77 

F1yvepladsNordsjælland 
Gård med miljøgodkendt flyveplads sælges straks 
eller senere. Areal 14,3 ha. Bebyggelse 1800 kvm. 
Velholdte bygninger. Totalrenoveret bolig. Gården 
har været drevet med Skotsk Højlandskvæg samt 
mindre industri. Pris 4 mill. 
Henvendelse til ejeren Helveg Kampmann. 

Tlf. 4879 7250 - Fax 4828 7240 

1340 Airport Road 
Durango, Colorado 81301 USA 

970/247-5535 or fax 970/247-5537 
E.mail: FUMC@RMJ.NET 

FAA APPROVED 
FLIGHT SCHOOL 

PROFESSIONAL PILOT 
PROGRAM 

$14.217 

LS 1-d til salg 
Komplet instrumenteret, fald
skærm og transportvogn med
følger. Ny gel-coat 1990. 
Henv. Thomas Bucka-Christensen 
Tlf. priv. 4295 7379 / arb. 4525 
3502. Fax 4588 6111 
e-mail: tbc@eltek.dtu.dk 

Flyveskolen 
Billund Air Center A/S 

tilbyder: 

' 
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Stephan Auer 
First Officer 
LaudaArr 

John Barbas 
O.ptam, A1ghtTramer 

US Amvay, 

Barry Roche 
Pilot 

P,rroleum HeUcoprer, Ine . 

THEY ASKED Us To MAKE 
THEM PROFESSIONAL PILOTS. 

WEDID. 
FOR OVER 30 YEARS, S ierra Academy af Aeronautics has tra ined 
thousands of men and women from around the world for 
rewarding careers in aviation. Ourproven training curriculum and ex
perienced staff combined with excellent Califomia weather, ideal ter
rain, and complex airspace, prepare our students to succeed in the highly 
competit ive professional pilot marketplace. 

We offer college degree options, assistance withJ-1/M-l/F-1 visas, hous
ing, transportation and other student services. 

AsK Us To MAKE You A PROFESSIONAL PILOT. WE W1LL. 

SIERRA ACADEMY OF AERONAUTICS 
OAKLAND INTERNATIONAL AIRPORT 
OAKLAND. CALIFORN IA 94614 • USA 

Tel: 510.568.6100 • Fax: 510.553.0747 
Web: www.sierraacademy.com 

Email: admissions@sierraacademy.com 

In Scandinavia contact: Jorgen Andersen Tel: +45.4879.4525 
Nellerodvej 22, DK 3200 Helenge Fax: +45.4879.8722 

Aircraft Mechanic & Dispatcher Training Programs olso ovai/able. 

PROFESSIONEL PILOT? 

Kontakt piloternes fagforening, hvis du ønsker: 

- optagelse i A-kasse 

- at være med i det gode selskab. 

Er du under uddannelse, husk da indmeldelse i A-kasse 
indenfor 14 dage efter du er færdig. 

Flyvebranchens Personale Union + 
Upsalagade 20, 4 th., 2100 Kbh. Ø, tlf. 31 38 46 65 

Billund 
Air Center A/S 

Commercial, Instrument, 

Single Engine Rating 
F.A.A. Part 141 

Approved Since 1979 
Skoling til alle certifikater & 
konverteringer. 

Billund Lufthavn 
Tlf. 75 33 89 07 
Fax 75 35 39 66 Mountain Flying Routinely 

Taught CoPilot Training 
Available on Freight Runs 
Small Classes, Individual 

Instruction 

Optional Coruses Available 
Multi-Engine Rating 

Aigth Instrucion Courses 

Aerobatic Training 

J-VISA AND M-1 VISA 

In Denmark, Contact Mr. Anton Lei 
45-7458 3333 or fax 45-7458 2020 

Et koncentreret skolingsforløb giver 
et godt resultat, og herved sparer du 
udgifter til ekstra flyvetimer! 

Ønsker du en professionel og 
koncentreret uddannelse, så ring til os! 

Rekvirer brochure & prisliste 

Bil~~ 
----... Air Center AIS 
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Lær at flyve 
HER ER 
FLYVESKOLERNE 

De anvendte bogstaver betyder uddannelse til: 
A:privatflyver-certifikat. B:trafikllyvercertifikat af 111 klasse. D::trafikllyver
certifikat af I klasse. l:instrumentbevis. IFR:instrumentflyvning. 
VFR:sigtflyvning. PFT =periodisk flyvetræning. TWIN:tomotors. 
INT =internationalt. NAT.=nationalt. nat-VFR=tilladelse til at flyve i mørke. 
FLT =flyvetelefonistbevis.AB-INITIO:frabegynde!senogfrem til trafikflyver
certifikat på twin. INSTRUKTØR:flyveinstruktøruddannelse. OMSKO-
LING:typeomskoling 

HOVEDSTADSOMRÅDET 
AIR GATE APS 
Lufthavnsvej 44, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, TIi. 46 19 14 22 
Bomoolms luHhavn, Rønne 

Tåsinge Flyveplads 

Alle certifikater, bannerslæb. 
Spedale: US konvertennger, teon 9 og 10. 
Teori: A/NVHF I IVHF / FLT, Individuel A·teori. 

ALLERØD FL YVESKOI.E 
Allerød Flyveplads, 3450 Allerød 
Til. 4817 7915, Fax 4814 0148 
Internet: www.dpp.dk/ekal 

A, I, Omskoling, PFT-A, I. Teon A, lntJNat. VHF, FLT, Morse. 

CENTER AIR ApS 
Hangarvet A4, Roskilde LuHhavn, 4000 Roskilde 
Til 46 19 08 07, fax 4619 08 37 
Odense LuHhavn 

A,B,l,Twin, instruktør. Kunstflyvmng, halehJul, omskoling, PFT
A,B,I, Twin. NatJ1nt.-VHF, FLT, - -Teori: A, Bil og 0. 
(konsessionshaver Bil og D: Center Air Ground School} 

COPENHAGEN AIRTAXI A/S 
Københavns Lufthavn Roskilde 
Lufthavnswj 20, 4000 Roskllde 
Tif.46191114,lax46191115 

A, B, I, Twin AB-INITIO, lnstMtor, nat-VFR, Omskoling, PFT-A, 
B, I, Twin.Teori: A, B+I, D, NAT/INT-VHF, FLT-bevis. 

Lolland Falster Airport, 4970 Rød>y 
Til. 53 90 62 37, fax 53 90 66 72 
A, omskoling, PFT,A. Teori: A. 

HELIKOPTER-SERVICE AIS 
Lufthavnsvej 32, 4000 Roskilde, tlf. 46 19 15 11 

A, B, AB-lnitio, in3truklør, Nat-VFR, omskoling 
Jethelikopter. PFT - A,B 

HEUFUGHT EAST 
Lufthavnsvej 50 Rosld'ide Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf.46190011 

A og B skoling på helikopter, nat-VFR samt PFT på helil<oploc, 
omskoling til ]81helikopler incl. jet fundamentalt, simuleret I-træning 
som integreret del af I-program på helikopter. 

JKAROS FLY ApS 
HangarveJ A 12, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf. 461910 10, fax 46 19 05 15 
Teori: A, Bl I + D gennem Skolell lor Civil Pilotudd. (CPU} 
Skole/PFT: A, B, I, D, twm, l\Jrboprop, instruktør, nat-VFR, 
omskollng, simulator, ~ . Spedale: US-konvertennger. 
Kornmunika!Joo: NatJlnt. VHF og - · FLT gennem Skolen for 
Civil Piloludd. 

JETAIR FLIGHT ACADEMY 
Lufthavnsvej 50, 4000 Roskilde 
TIi. 461915 55, lax 461916 50 

Prøklik: A, B, I, D, Twm, Instruktør, Turboprop samt PFT 
Teori: A, All, Bil, D 
Kommunikation: Nat. VHF, lnt. VHF, FLT, Morsa 

RINGSTED FL YVESKOLE 
Ringsted Ayvøptads 
Hastevvej 58, 4100 Ringsted 
TIi. 40 461510 

A-skoling, omskoling, kunstHyvmng, A·PFT, halehJu~ og 
spinkuraus 

SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
TIi. 46 19 16 30, fax 46 19 13 15 
Teori: All, BIi, D. (koncessionshaver BIi og D:CAT) 
Desuden kurser I High Level Meteorology, Jet Engine 
Fundamentals, Konverteringskurser i forb.m. udenlandske 
certifikater, AyvetelefornslbeYls kurser, BL 9 og 10 teon. Human 
factors and limitations, PFT-kuraer samt alle former for 
fagkurser. Undervlsmng pnmært klasseundeMsrnng. Enkelt 
hold og specialkurser oprettes efter behov. 

LUFTFARTSSKOLEN (SLU) 
Lufthavnsvej 60, AoskJlde Lufthavn 
4000 Roskl!de 
TIi. 32 82 80 80, fax 32 82 80 95 
Ellehammers Alle, 2. sal 
7190 Billund, IH. 75 33 23 88 
Teori: BIi, D, FLT, flyveklarerer, flyveinstruktør- og 
konverterings-kurser. Andrø luHfartsuddannelser lilJydes efter 
aftale ATS-, AFIS-og radarkurser m.v. 
Terminer og betingelser som angivet i skolens undervisnings
iregram, 

FYN 
BEL AIR 
Odense Lufthavn 34, 5270 Odense N, tll. 64 89 16 12 
Mobil 40 25 78 12 

Skoleflyvning til A, B og I samt omskoling og PFT. 
Teori til Asamt NAT/INT-VHF og FLT. 

CENTER AIR 
Odense Lufthavn, LufthavnsveI 136, 5270 Odense N, 
TIi. 65 95 44 44 
A•skoling, A, PFT, 1 ·molors omskoling 

JYLLAND 
ATBApS 
Kærvej 98, 6400 Senderborg 
TIi. 74 42 08 78, lax 744215 78 

A, B, I, Twin, omskoling, PFT, Turboprop, 
US konvertennger. Aktiv jolllræning for nyuddannede 8-piloter. 

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

A, B, I, Twin, AB lnitio, I1151ruktør 
PFT, omskolinger, Teori A, Nat/lnt-VHF 
US konverteringer 
Omskoling til bannerslæblflyslæb 
Basic Aerobatic, Speciale: Uddannelse til søfly 

KARLOGAIA 
Sønderborg Lufthavn 
6400 Senderborg 
TIi. 74 42 22 85, lax 74 42 90 85 

Billund, IH. 75 35 41 85 
Esbjerg Lufthavn, tlf. 75 16 05 85 
Tønder Flyvepads, df. 74 72 26 55 

A, B, I, Twin, Instruktør, Teon A, PFT og 
typeuddannelsef, lntJNat., VHF, FLT, Morse, Konverteringer 

A/S HEUFUGHT DENMARK 
Lufthavnsvei 35, Billund Lufthavn 
7190 Billund, tlf. 75 33 89 11 

A og B skoling på helikopter, Nat-VFR samt PFT på helikopter, 
omsl<oling til Jethelikopter Incl. Jet fundamentaH, simuleret 
I-træning som integreret del af I-program på helilopter 

NORTH FLYJNG A/S 
Aalborg afd" Aalborg Lufthavn, 
9400 Nr. Sundby, Til. 9817 3811 
Århus afd.: Århus Lui.iavn, 
8560 Kolind. TIi. 86 36 34 44 

A, B, I, Twin, PFT, nat-PFT, teon A, instruktør 
Turbo Prop Skoling 

SYGOSAIR 
Vamdrup Flyveplads, 6580 V~ . 
TH. 75 58 34 02 

Skoling til A samt PFT til A, omskoling alle enmotorede. 
Teori: A, NatJ1nt. VHF 

TRAINING CENTER WEST 
Karup Lufthavn, 7470 Karup, Til. 97 10 12 66 
Staumng Lufthavn, 6900 Skjern, tlf. 97 36 92 06 
Skive Luttllavn 
Viborg Flyvepiads 
Herning Ayvøptads 
Århus Lufthavn 
Vamdrup Flyveplads 

A, B, I, PFT til alle cert. Twin, instruktør, Teori: A, B+I, D. 
lntJNat. - VHF, FLT bevis+ teknisk og praktisk 
undervisning på flere turbo og 1et typer 
(llonssessiooshver BIi og D· FTS} 
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GARMIN 
GPS mmm~PILOT 
Betjeningsvenlig som en GPS-90, 
mapping som en GPS-195 

Med 500 FT til 5000 miles zoom 

Valgfrit horizontalt 
eller verticalt display 

12 kanals modtager, 500 waypoints 

Stor HSI skærm m/vnav indikator 

20 reversible routes 
og naturligvis med ..,~- -""..!-__.!'!".,.•,,...,.~s::;r; 
fuld Jeppesen 
database! 

Check altid pris med Avia før du handler! 
......... .... ..... ······· ............ ...... , ......... ... , .............. ,, ..................... , .... , 

AUT. GARMIN DISTRIBUTØR 

AVIA RADIO AS 

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

SKOLEFLYVNING 

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

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

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

A-CERTIFIKAT 
Vi kan tilbyde en virkelig fordelagtig pris på A-certifikat: 
Cessna 172 -1040.-incl. 25% moms pr. bloktime 
Prisen er under forudsætning af kontant afregning efter flyvning, 
eller forudbetaling. 
Kontorets åbningstider: Perioden april-sepl 08.00-19.00 

Perioden okt.-marts 08.00-17.00 

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

1.650,-

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

IKAROS FLY - ROSKILDE LUFTHAVN -46191010 
Fax: 4619 0515 . E-mail lkaros@lnet.uni-c.DK 

-· 
~ ....r, · 

, •~ I 

~- • r-1per 
Air Alpha er Piper's distributør 

Piper Saratoga li HP & TC i henholdsvis Danmark, Island, Grønland og på Færøerne. 

Plper Semlnole 

. - --- .,L 

~ 
Plper Mallbu Mlrage 

Plper Seneca V 

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

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

VI glæder os til at høre frø dig! 

# A IR ALPHA AIRCRAFf SALES A/S 

- . 

Odense Lufthavn • 5270 Odense N 
Tlf. 65 954 954 . Fax 65 955 476 

~ 
~ . . , 

PlperArrow Plper Warrlor III Plper Archer III 

Piper Garanti: 

Plper Service Centre I Danmark: 

Alice Avlatlon, Odense 
v!Bent Aaskoven 
Tlf. 65 95 53 88 

Air Service BIiiund 
v!Poul Jensen 

Tlf. 75 33 87 33 

Air Service Padborg 
v/O/e Jørgensen 

Tlf. 74 67 67 66 

Air Service Vamdrup ApS 
v/Bent Iversen 

Tlf. 75 58 37 08 

Danlsh Alrcraft Owners AIS 
v/Peter Oxbjøm 

Tlf. 46 19 12 19 

FO Flyservlce, Herning 
v/Finn 0. Schou 

Tlf. 97 14 /5 Ol 
North-West Alrservlce, Thisted 

v!Kaj Petersen 
Tlf. 97 96 53 22 

Kontakt dit eget lokale 
Plper Service Center. 

Hjælpen er nær, hvis der skulle 
opstd et problem 

Alle nye P1pe1 fiy bliver leve, et med en udvidet to ars "Spinner to Tail" garanti, som gives af hen ho ldsv,s PIPER 
Texc, on Lyco111111g. Teledyne Cont111enc.1I . Ha, tzell P, opell er og Bendix King 

O,t lokale Piper Service Center v,I kunne /ose ethvert problem, som matte opsta. Sa enkelt og sa fuldstænd,gt er det. 
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Forsiden: 
I gult og blåt fejrer en Saab Safir 
fabrikkens 60-års jubilæum den 
7. september. Se også side 7. 
Foto: Erik Frikke. 

Herover: 
Den første F-22 Raptor på sin 
jomfruflyvning den 7. september. 
Se også side 5. 
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Kort 
sagt 

Tjekkisk 
Glasfliigel 
Den tyske svæveflykonstruk
tør Eugen Hånle, ophavs
mand til Standard Libelle m.fl., 
omkom ved en flyveulykke, og 
i 1981 måtte hans fabrik 
Glasflugel lukke. 

Nu har den tjekkiske fabrik 
HPH, der hidtil kun har bygget 
modeller af fly, købt licens til 15 
m flyet Glasflugel 304, skriver 
Sailplane & Gliding. 

Den tjekkiske udgave, Glas
flugel 304CZ, koster 64.500 
DM (uden moms}. 

Premiairs 
DC-10'ere 
Kort før Premiair skulle forny 
leasinggaftp.len på fire Mc 
Donnell Douglas DC-10-10, 
købte flyselskabets modersel
skab Scandinavian Leisure 
Group AB (SLG} flyene til 
overtagelse 1. oktober. SLG 
ønsker ikke at oplyse hvad 
man har betalt for de fire fly. 

Flyene, der blev indlemmet 
i Premiairs flåde den 1. januar 
1994, har hidtil været ejet af to 
leasingselskaber med bl.a. 
Bank of America som investor. 

I Premiairs konfiguration 
tager DC-10-10 379 passa
gerer. Rejsehastigheden er 
870 km/t, rækkevidden 5.900 
km. Flyene bruges ikke alene 
oversøisk, men også til ikke så 
fjerne rejsemål med mange 
passagerer, fx London og De 
kanariske Øer. 

0 0 

Ny skildvagt pa FSN Alborg 

Eggers til 
Eurocontrol 
Kommitteret i internationale 
luftfartssager. tidligere luft
fartsdirektør Val Eggers har pr. 
1. oktober taget sin afsked fra 
Trafikministeriet og Statens 
Luftfartsvæsen for at overta
ge ledelsen af et pan-euro
pæisk projekt, der har til for
mål at skabe en fælles opfat
telse og strategi for udviklin
gen af det fremtidige europæ
iske flyvekontrolsystem. 

Val Eggers er blevet opfor
dret til at påtage sig opgaven 
af de interesserede parter, 
nemlig de europæiske myn
digheder, luftfartsselskaber og 
lufthavne på grund af sin 
internationale erfaring og for
handlingsevne, og han har ind
gået kontrakt om opgaven 
med Eurocontrol i Bruxelles, 
hvorfra han vil lede arbejdet. 

FSN Alborgs nye skildvagt. 

For at vise en Starfighter i den oprindelige bemaling, som flyene fløj med indtil 1970, er et af de 
i 1974 indkøbte canadiske fly blevet ommalet fra grønt til gråt. Arbejdet er udført af dels 
Hovedværksted Ålborg, dels Pensionistforeningen på FSN Ålborg. 

Den 2. september blev flyet opstillet ved indkørslen til flyvestationen, hvor den kan ses sammen 
med en F-84G Thunderjet, en Meteor N.F. Mk. 11 og en F-86D Sabre. 

Det er meningen, at endnu en Starfighter (R-771} skal monteres .på pind" helt ude ved 
Thistedvejen. 

Starfighteren lever 
endnu. 5-43/MM6842 
er en F-104S ASA fra 
23. Sqn. 5. Stormo i 
Grosseto i Italien og 
ses her under start 
p1'. FSN Alborg den 
5. september. 
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SAS: 
God fremgang 
Selvom trafikken kun steg 
svagtfra januar til maj, er SAS 
inde i en positiv udvikling, og I 
august blev således "rigtig 
god", siger vicekoncernchef 
Vagn Sørensen. Trafikken steg 
nemlig med 4% og belæg
ningsprocenten nåede op på 
69,2. 

Der var fremgang på alle I 
områder, undtagen de inter
kontinentale, hvor man har 
reduceret udbudet, og dansk 
indenrigs (pga Storebælt}. 

Det går godt med den rute I 
Billund-Frankfurt, som SAS 
åbnede den 6. januar i direkte 
konkurrence med Maersk Air. 
Her har man normalt 45-50 
passagerer med i flyet, og da 
det er en DC-9-21 til 75 pas
sagerer, er det rigtig pænt, sy
nes Vagn Sørensen. Han reg
ner med, at SAS har 75% af 
markedet. 

Det er også gået bedre end 
ventet på ruten Billund-Oslo, 
som åbnede samme dag, her 
i konkurrence med norske 
Braathen. Her mener SAS at 
have en markedsandel på 
60%. 

- Det viser, at det var rigtigt 
af os at satse på Billund, siger 
Vagn Sørensen, der ikke an
ser det for usandsynligt, at 
SAS vil åbne flere ruter ud af 
den jyskelufthavn. 

SAS og Maersk (sammen 
med Finnair} konkurrerer også 

i siden den 28. april på ruten .. 
~ København-Stockholm. SAS 

i siger, at man har bevaret 90% 
af markedet, men indrømmer, 
at det er sket ved at sætte 
priserne ned. 

Alligevel tjener vi penge på 
ruten, siger Vagn Sørensen. 

FAA lemper 
De amerikanske luftfartsmyn
digheder (FAA} har besluttet at 
tillade enmotors IFR-taxaflyv
ning, såfremt visse tekniske og 
vedligeholdelsesmæssige 
forskrifter er opfyldt. 

Nyordningen, der gælder 
såvel stempel- som turbine
motorfly, træder i kraft den 3. 
maj næste år. 

FLYV • NOV. 97 



Lockheed Martin's cheftestpilot Paul Getz p;1 F-22 nr. 4001. 

Lockheed F-22 
Den første af hvad man kan betegne som for-serien til Lockheed 
Martin-Boeing F-22 Raptor fløj første gang den 7. september. Det 
foregik fra Dobbins Air Reserve Base ved Marietta i Georgia, 
den flyveplads, hvor Lockheed Martin Aeronautical Systems har 
sin hovedfabrik. Flyet førtes af fabrikkens cheftestpilot Paul Metz. 

Raptor (det betyder rovfugl) skal afløse McDonnell Douglas 
Eagle i USAF. Den betegnes som ,.air dominance fighter", idet 
den er beregnet til fremskaffe ikke bare luftoverlegenhed, men 
luftdominans. 

Med de to Pratt & Whitney F119-FW-100 på .military power" 
varede det mindre end tre minutter efter starten, før det 
gråcamouflerede fly var oppe i 15.000 fod. Her gennemførtes en 
række manøvrer ved forskellig motoreffekt, hvorefter flyet steg til 
20.000 fod. Først nu blev understellet trukket ind, hvorefter Metz 
fortsatte med at undersøge flyveegenskaberne for det .rene" fly. 

Jomfruflyvningen varede lidt over en time. 
Det første fly, nr. 4001, vil til foråret blive færget til Edwards Air 

Force Base i Californien. Det andet fly (nr. 4002) er i slutmontering 
og bliver færdigt sent på foråret. Det skal overføres Edwards medio 
1998. Leverancerne til U.S. Air Force begynder i 2002. 

F-22, 
næsteæ-
hundredes 
.airdomi
nance 
fighter. 

Execujet 
Bombardier Business Aircraft 
Division har udnævnt Execujet 
Scandinavia A/S til forhandler 
af Learjet og Canadair jetfor
retningsfly i hele Norden. 

Execujet Scandinavia A/S 
er et joint venture mellem Air 
Alpha Aircraft Sales A/S og 
Execujet Aircraft Sales (South 
Africa) Ud. 

Execujet, der er en af de fø
rende salgsorganisationer for 
Learjet og Canadair, tilfører 
tekniske og operationelle er
faringer til det nye selskab, Air 
Alpha markedskendskab. Pro
duktprogrammet spænder 
vidt, fra Learjet 31 til Canadair 
Global Express, og selskabet 
vil desuden tilbyde manage
ment, operation og vedligehol
delse. 

Bjarne Jorsal er udnævnt til 
direktør for det nye selskab, der 
har kontor i Odense Lufthavn. 

Ny Blanik 
I Sailplane & Gliding læser vi, 
at den tjekkiske LET fabrik kom
mer med en ny udgave af Bia
nik, L-13AC, beregnet til ud
dannelse i kunstflyvning (AC 
står måske for acrobat?). 

Den nye version har L-23's 
canopy (i et stykke) og også 
L-23's vinger, afkortet til 14, 1 
meter spændvidde. Som ek
straudstyr kan der leveres vin
getipper, så spændvidden bli
ver som på den almindelige 
Blanik. 

Lufthansa 
ogSAS 
Som led i samarbejdet mellem 
SAS og Lufthansa er Lufthan
sa i København den 1. oktober 
flyttet ind hos SAS, og konto
rerne i lufthavnen og i Køben
havns centrum er blevet lukket. 
Medarbejderne i Lufthansas 
danske afdeling er overgået til 
SAS. 

Integrationen gælder kun 
passagersiden. Lufthansas 
fragtafdeling i Københavns 
Lufthavn Kastrup fortsætter, i 
hvert fald indtil videre. 

I øvrigt 

Maersk Air har solgt tre Bo
eing 737-300, leveret som 
nye i februar og oktober 
1995, til en udenlandsk kø
ber. 

Udnævnelser:Majorerne 
H.G. Johansen, J. Berling, 
0, Ryberg, S.E.E. Saksun 
og N. Sværdborg er ud
nævnt til oberstløjtnanter i 
Flyvevåbnet. 

Cessna Citation nr. 2.500 
blev afleveret den 23. sep
tember. Leverancerne af det 
populære jetforretningsfly 
begyndte for ~5 år siden. 

Atlantic Airways, det fær
øske luftfartsselskab vil if. 
rejsebladet Stand By til som
mer åbne en trekantrute 
Færøerne-Glasgow-Aberde-
en, 

Finnair deler nu kontor 
med Maersk Air i Køben
havns Lufthavn Kastrup. 

Chr. Christensen, perso
naledirektør i SAS de sidste 
fem år, har besluttet at gå på 
pension. Han har været me
re end 27 år i SAS. 

Lockheed F-22 Raptor 
(rovfugl) fløj første gang den 
7. september. 

Københavns Lufthavn 
Kastrup åbnede den 1. ok
tober første etape af en ny 
parkeringskælder ved den 
kommende stationstermi
nal. Den har 260 parke
ringspladser. 

Learjet 45 blev typegod
kendt af FAA den 29. au
gust.Leverancerne begyn
der i november. Prisen er 
7,925 mio. USD, og fabrik
ken har bestilling fra 17 lan
de på 130 fly. 

Øresundsmotorvejen, der 
forbinder Københavns Luft
havn Kastrup med det sjæl
landske motorvejsnet, blev 
taget i brug den 27. septem
ber. 
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curopa som mo1:orsvæve11y 

Det engelske hjemmebygger
fly Europa tilbydes nu med en 
helt ny vinge, der har næsten 
dobbelt så stor spændvidde 
(13, 11 m) som den hidtidige og 
derved gør Europa til et motor
svævefly, det eneste europæi
ske, der leveres som bygge
sæt. 

Den nye vinge, der harkul
fiberbjælke, er umiddelbart 
omskiftelig med standardvin
gen. Vingeprofilet er helt ny og 
udformet af den tidligere chef-

Senior 
Jackpot 
SAS har sænket priserne på 
Senior Jackpot billetterne (for 
personer på 65 år og derover) 
og giver nu 20% mod hidtil 
10% på den almindelige SAS 
Jackpot pris. Desuden er det 
ikke længere et krav, at man 
er borte natten mellem lørdag 
og søndag - man skal bare 
være væk i mindst to nætter. 

Koster Vig 
Det ser alligevel ud til, at fly
vepladsen ved Koster Vig be
vares. Møn kommunes økono
miudvalg har på sit møde den 
30. september vedtaget at an
befale overfor byrådet, at drift
en af flyvepladsen fortsættes. 

Sagen vil blive behandlet 
på byrådets møde i november 
efter forudgående møde hos 
initiativtagerne til pladsens 
bevarelse. 

For 50 år siden 

aerodynamiker for Airbus Don 
Dykins, der også er ansvarlig 
for standardvingen. 

Det var noget af en aerody
namisk udfordring at få de 
lange vinger til at arbejde ef
fektivt sammen med de eksi
sterende haleflader. Vingen 
har ikke flaps, men et par luft
bremser på bagkanten sørger 
for stejl indflyvning. 

Glidetallet anslås at blive 
25-26, stallhastigheden ved 
fuldvægt 83 km/t. 

Maersk 
og Air France 
Ved vinterfartplanens ikraft
træden den 26. oktober ind
ledte Maersk Air og Air Fran
ce et codesharing samarbej
de om trafik mellem Billund og 
189 byer i ·Frankrig og resten 
af verden på Air France rute
net via Paris. Samarbejdsaf
talen omfatter Maersks to 
daglige afgange mellem Bil
lund og Paris. 

Flyvningerne har nu både 
Maersk Air og Air France rute
numre og vises i alle reserva
tionssystemer over hele ver
den. Billund er derved kommet 
med på Air France's rutenet, 
uanset at der (endnu) ikke 
kommer franske fly til den 
midtjyske lufthavn. 

I forbindelse med aftalen er 
Maersk Air flyttet over til Ter
minal 2B, Air France's "hub", i 
Charles de Gaulle lufthavnen 
ved Paris. 

2. november 1947: Første - og eneste - flyvning med verdens 
største fly, den ottemotorede flyvebåd Hughes Hercules. 
Den er bygget helt af træ, deraf øgenavnet "Spruce Goose". 
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Cimber: 
Flot resultat 
Cimber Air havde i regnskabs
året 1996/97 en omsætning på 
428 mio.kr. mod 303 mio. året 
før, svarende til en vækst på 
41 %. I løbet af de to sidste 
regnskabsår er omsætningen 
fordoblet. 

Årets resultat før ekstraor
dinære poster er et overskud 
på 20,4 mio. mod 5,9 mio. året 
før. Årets nettoresultat er et 
overskud på 34,3 mio. mod 
19,7 mio. året før, svarende til 
en stigning på 74%. Årsregn
skabet er påvirket af avance 
ved salg af et fly. 

Flyflåden er udvidet fra syv 
ATR42 i marts 1996 til 12 ved 
udgangen af april 1997. Syv af 
flyene ejes af Cimber, fem er 
leasede. 

Som led i en rationalisering 
af kapitalstrukturen i Cimber Air 
koncernen udbetales der til 
moderselskabet Cimber Air 
Holding 25,0 mio i udbytte, der 
delvis erlægges ved over
dragelse af Cimber Air A/S's 
beholdning af egne aktier til 
moderselskabet. 

For 1997 /98 forventes øget 
aktivitetsniveau i forhold til 
1996/97. På grund af skærpet 
konkurrence og ekstraordinær, 
ensidig afgiftsbelastning af 
indenrigsflytrafikken fra januar 
1998 forventes såvel omsæt
ning som ordinært resultat på 
niveau med 1996/97. 

Billund 
i september 
Da det varme sommervejr 
fortsatte ind i september, stag
nerede salget af charterrejser. 
For Billunds vedkommende 
gav det sig udtryk i, at antallet 
af charterpassagerer blev 
100.880 mod 104.424 i sep
tember 1996. 

,,Storebælts-effekten" be
tød, at antallet af indenrigs-ru
tepassagerer blev 25.846 mod 
27.041 året før. Til gengæld 
steg antallet af udenrigsrute
passagerer med 36,8%) fra 
41.676 i september 1996 til 
58.360 i september 1997. 

Familie
Jackpot 
Den 23. september introduce
rede SAS en ny type Jackpot
billet: SAS Familie Jackpot. 
Den nye billettype koster 75% 
af en almindelig SAS Jackpot 
billet, som i forvejen er en ra
batbillet med visse restriktio
ner i forhold til SAS EuroClass 
billetten til fuld pris og med fuld 
fleksibilitet. 

Familie-Jackpot er kun for 
folk med børn. For at benytte 
den skal man være mindst to 
personer (en voksen og et 
barn),og de skal være i direk
te familie eller have samme 
bopæl. Desuden gælder de 
almindelige Jackpot regler om 
at man skal være væk natten 
mellem lørdag og søndag og 
at billetten skal købes mindst 
syv dage før afrejsen. 

Foreløbig er SAS Familie 
Jackpot en forsøgsordning 
frem til 31. januar næste år. 

Jackpot billetterne blev in
troduceret i marts 1992 og er 
SAS vigtigste tilbud til fritids
rejsemarkedet. Udover den al
mindelige Jackpot er der Fami
lie Jackpot, Senior Jackpot 
(personer over 65 år), Ung
doms Jackpot (personer mel
lem 12 og 25 år), Weekend 
Jackpot og Super Jackpot (i 
kampagne-perioder). 

Helikopter
problemer 
Skønt Københavns Lufthavn 
Roskilde allerede i april i fjor 
ansøgte Roskilde amt om for
øgelse af helikopterflyvning
skvoten fra 4.000 til 8.000 ope
rationer årligt, er amtet endnu 
ikke færdigbehandlet ansøg
ningen. 

Det betød, at al helikopter
flyvning i lufthavnen måtte ind
stilles 1 . september - kvoten for 
1997 var opbrugt. Amtet har 
dog senere efter speciel an
søgning fra lufthavnen øget 
antallet med 1.200, altså med 
mindre end en tredjedel af det 
ansøgte. 
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Formation af samtlige seriebyggede Saab jetfly. 
Forrest Sk 60 derefter J 35 Draken og JAS 39 Gripen, A 32 Lansen og JA 
37 Viggen og sidst J 29 Tunnan. 

Fotos: Erik Frikke 

Saab- bogstaverne står for Svenska Aeroplan Aktie Bolaget- blev oprettet 
i 1937, altså for 60 år siden. 

Fødselsdagen blev fejret med et stort flyvestævne med et kraftigt 
historisk indslag i weekenden 6. -7. september, om lørdagen for de ansatte 
med familie, om søndagen for "alle os andre". 

Og folk strømmede til fra nær og, fx chartrede en snes flyenthusiaster 
fra Ålborg en af MUK Air's Bandeiranter og fløj til Linkoping. Blandt dem 
var Erik Frikke, der (naturligvis) havde sit kamera med. Her er nogle få af 
hans billeder. 

2000 (1992) 

mentl,g verden~e trafikfly 
ste propeldrev 

J 21R, Saab's førstejetfly (1947). 

' \?:..._ 
\)~ 

Når B 17 dykker for at kaste bomber, fældes 
understellet ud og virker som luftbremse. 



Kort visit af 

Piper Seneca V 
Tekst og foto: Knud Larsen 

Den første Piper Seneca fød
tes i september 1971. I gen
nem de forløbne 25 år er Se
neca' en kommet i flere udga
ver, alle betegnet med romer
tal. I 1997 er Piper nået til ro
mertal fem, der rullede ud af 
fabrikken i Vero Beach, Flori
da i januar måned. 

Fabriksdemonstrations
flyet, N9281 D, var på visit i 
Roskilde, hvor Flyv fik mulig
hed for se bese det og flyve en 

kort tur i højre sæde med Hen
rik Burkal fra Piper importøren, 
Air Alpha Aircraft Sales i Oden
se Lufthavn. 

Ny turbolader 
Piper Seneca er i grundudga
ven et sekssædet fly med to 
stempelmotorer. Flyet har ikke 
trykkabine, men kan udrustes 
med iltanlæg til pilot og pas
sagerer. 

Alle udgaver, undtagen Se
neca I, har turboladede moto
rer. Desværre alle af typen 
med fast indstillet tryklad
ningsstyring (fixed wastegate 
controller). Dette medfører, at 
piloten løbende skal justere 
gashåndtagene frem efter
hånden som højden stiger for 
at bibeholde den ønskede 
motorindstilling, og tilbage un
der nedstigning for ikke at 
overbooste motoren. 

Men på V'eren er Piper nu 
gåetover til en turbolader med 
automatisk justering af trykket 
( automatic wastegate control
ler), således at det kun er nød
vendigt at indstille gashåndta
gene en gang under fx. stig
ning. 

Fem eller seks sæder 
I kabinen er det nu valgfrit ved 
bestilling af flyet at erstatte en 
af læderstolene i midterræk
ken med en konsol, der kan 
udstyres med audio- og video
udstyr. Her kan man også ar
bejde med sin medbragte PC, 
tale i telefon eller modtage te
lefaxer. Og der er selvfølgelig 

også en boks, hvor man kan 
opbevare kølige drikkevarer 
etc. 

Adgangen til kabinen sker 
gennem en stor dør på bag
bords side. De to bagagerum, 
et i næsen og et bag bagerste 
sæderække giver rigelig plads 
til bagagen. De bagerste sæ
der kan tages ud, og der kan 
derved fragtes store genstan
de istedet for passagerer. 

Databehandling 
Seneca V har som Archer II I 
og Malibu Mirage fået flyttet 
kontakterne til magneter, 
brændstofpumper, starter mv. 
op over forruden , hvor de er 
nemme at nå, også for en evt. 
andenpilot. 

Ved at benytte en ny instru
menttype med kun 5 cm dia
meter er det nu blevet muligt 
at placere motorinstrumenter
ne i to lodrette rækker. Place
ret oven over instrumenterne 
er et elektronisk digitalt multi
funktionsdisplay, der kan vise 
omdrejningstal, indsugnings
tryk og -temperatur. Det kan 
også måle lufttemperatur, luft
tryk og benzinforbrug og kan 
derved beregne og vise hvor 
mange procent ydelse man 
flyver med. Ved at sammenlig
ne data med GPS-modtage
ren kan boksen beregne den 
resterende benzinmængde på 
bestemmelsesstedet. Den 
indbyggede hukommelse gem
mer automatisk driftoplysnin
ger, der ligger uden for nor
malområdet. Med en PC kan 
flyvemekanikeren så udlæse 
og analysere data. Systemet er 
det mest sofistikerede overvåg
nings- og informationsystem i 
et GA-fly. 

Det nye instrumentpanel med 
motorinstrumenter i to lodrette 
rækker. 
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Flyvende tæppe 

Under turen over det østsjæl
landske landskab, hvor auto
pilotens mange muligheder 
blev afprøvet, var det en fornø
jelse at opleve det meget lave 
støjniveau. Piper må have gjort 
virkelig meget ud aflyddæmp
ningen. Det er desværre en 
sjældenhed at kunne føre en 
samtale uden anvendelse af 
intercom-system, men det 
kunne man virkelig i V'eren. I 
det hele taget var komfort
niveauet meget højt. 

Grundprisen starter ved 
472.000 USD. 

Faktaboks: 

Piper PA-34-220T Seneca V 

Motorer: Teledyne Continental 
(L)TSIO- 360-RB 
220 hk ved 2.600 omdr./min. 

Propel: Hartzell to-bladet constant
speed, kantstillelig, tre-bladet 
McCauley propeller er 
extraudstyr 

A 
' 

Spændvidde ......................................... 11,9 m 
Længde .................................................. 8,8 m 
Højde ...................................................... 3,3 m 
Antal sæder ................................................ 5/6 
Std. tornvægt ..................................... 1.532 kg 
Max startvægt ................................... 2.155 kg 
(nedvejes i DK til 1.999 kg) 
Max rejsehastighed i 10.000 ft ............ 184 kts 
Normal rejsehastighed i 10.000 ft ....... 174 kts 
Stallhastighed (flaps og hjul nede) ......... 61 kts 
Max. stigehastighed ..................... 1.455 ft/min 
Max. stigehastighed (på en motor) ... 253 ft/min 
Tjenestetophøjde .............................. 25.000 ft 
Tjenestetophøjde (på en motor) ........ 17.400 ft 
Max. brændstofbeholdning ...................... 424 I 

JEPPESENS 60 års IFR-erf aring skaber tillid! 
FS-200 fly simulator 
Jeppesen FS-200 giver en meget præcis oplevel
se af det rigtige flys opforsel i luften og en næsten 
fotograf s~ gengivelse af instrumentpanelet. 

FS-200 PC-simulatoren er he:t fn for de takkede 
linjer og hakkende bevægelser kendt fra tidi:gere 
simulatorer. 

Takket være ny programrneringstekni~ reagerer 
instrumenterne pa s~ærmen pa pi lotens instru:<ser 
med en jævn bevægelse Ofl giver en meget natur
tro gengivelse af rigt ige flyinstrumenter. 

SVGA- skærmgraf1kken i 256 farver gor bi lledet 
meget livagtigt. Sa nar du sætter dig ved rattet har 
du overblik over et komplet sæt instrumenter. der 
ligner og virker som rigtige flyinstrumenter. 

FS-200 fas i to udgaver. der begge indel1older fol
gende: 
Programdisketter, Jeppesen NavData Europa 
database. FS-200 instruktionsbog og ovelseshæ!
te. Jeppesen Flight Time Videokassette (Jeppe
sen Approach Charts) og Jeppesen planlæg
ningskort 

'~JEPPESEN .. 
• • /, TIME S M IR909 cor.lPM!Y 

Basic udgaven indei10ider ~ontro1/Jo,;sen td 
radio-. navigationsudstyr mm 

Den ,wancerede udga ve indel10ider 
en udvidet udgme af kontrolboksen, 

bl. a. med andre motor;ontrolhandtag 

,- _;, r--;-1,----;-i 
' . - - - 1! . - -_:J . _:_': _J -·_:.:'H 

,- : I 

Kontakt KDA for demonstration. 

---~r • I ~:.-- om PC-krav m.v. 
- I'' 1 . _ .- priser. samt yderligere oplysninger 

KDA Service . Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde ~ . . . .• , 
Tlf. 46 1415 00. Fax 4619 13 16. e-mail kda@post8.tele.dk r i • ' autoriseret Jeppesen forhandler! 
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Tekst: Mogens Hoelgaard 
Fotos: Henrik Hoelgaard 

Dette års Arnborg Aben blev igen en stor 
succes! 
Det rekordstore felt på 51 deltagende fly op
levede i dagene 14.-24. juli en usædvanlig 
lang periode med godt, varieret flyvevejr. 
For første gang skulle der kæmpes om po
kaler, medaljer, nationalholdspladser og ikke 
mindst æren i hele fem forskellige klasser: 
kvindemesterskab, junior-DM, klubklasse
DM, old-boys og Arnborg Aben. 

Mandag d.14.7 

Efter åbningsceremonien med 
præsentation af konkurrence
ledelse og piloter blev der kaldt 
til ny briefing 12.15. 

Konkurrenceledelsen med 
AÅ-cheferne Jørgen Thomsen 
og Mogens Hansen i spidsen 
spiller forsigtigt ud med 191,6 
km hastighedsopgave om
kring Vemb, Sdr. Omme, Brej
ning og Skarrild, idet en kold
front vest for den jyske vest
kyst sender høje skyer ind over 
området. 

Da startlinien åbner, ligger 
hele feltet over startpunktet og 
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venter. Skybasen er ca. 1.100 m 
med 1-2 m/s stig. Med 51 fly 
over samme startpunkt var der 
selvsagt en del trængsel, men 
alle kom dog sikkert ud på 
opgaven. 

Vejret udvikler sig ugun 
stigt, idet optrækket fra SV luk• 
ker af for termikken på benet 
ned mod Sdr. Omme. 

Hl, 4X og MD får som de 
eneste højde til at glide hjem 
til en udelanding på Arnborg, 
- resten affeltet lander omkring 
Ørnhøj. Dagen ugyldig i alle 
klasser. 

Tirsdag d. 15.7 

Efter gårsdagens generalprø
ve for piloter, konkurrencele
delse og ikke mindst hjælpere, 
skulle der nu flyves! 

Koldfronten ligger statio 
nært langs vestkysten og giver 
rimelige forhold : Svag vind fra 
SØ, 4/8 Cu i max 1.800 m, 2-
3 m/s, med risiko for lokale 
regnbyger. 

Opgave: Brejning - Rom -
Ulbjerg - Holstebro - Skarrild, 
i alt 260,0 km. Alle 51 fly gen
nemfører opgaven. Arne Boye
Møller i 03 snupper de 1000 
points og lægger sig dermed 
komfortabelt i spidsen af AÅog 
klubklassen. Mette Schmeltz 
Pedersen i D 1 fører an i kvinde
og juniorklassen med dagens 
hurtigste tid: 95,4 km/t. 

Onsdag d. 16.7 

Regnvejr nærmer sig hastigt 
fra SØ. Ledelsen vælger at 
sende kvinder og juniorer ud 
på B-opgaven: Pårup - Ul bjerg 
- Nr. Snede Skarrild, i alt 195, 7 
km. For øvrige klasser aflyses 
dagen. Afgangspunktet flyttes 
til Fasterhalt, og alle tærskler 

Et udsnit af det rekordstore felt, 
bemærk cirrus optrækket. 

hurtigt efter åbning af startli 
nien. 

De to første ben flyves i ri
meligt vejr med skybase på 
11-1200m. 

Kraftig regn stopper feltet 
ved Christianshede, hvor de 
fleste vælger at lande på fly
vepladsen. 

Thorsten Mauritsen tager 
dagssejren med 136,3 km i ju
nior DM. I kvindemesterskabet 

Medaljetagerne i den debute
rende kvindeklasse: 
1, Mette Schmeltz Pedersen, 

Nordsjælland 
2. Helle Lundgren, Skrydstrup 
3. Birgitte Ørskov, Herning 



mister Gitte Munk Larsen dags
sejren pga. kamerasvigt. De 3 
øvrige noteres for 136,3 km. In
gen ændringer i den samlede 
stilling for de 2 klasser. 

Torsdag d. 17.7 

Dagen bliver desværre aflyst 
kl. 13.00, idet en frontzone 
sendte høje skyer ind over 
området. 

Efter aflysningen blomstre
de termikken til 1.100 m, så 
dagen blev benyttet til træning. 
De som ikke fløj deltog i kam
pen om den nyudlovede van
drepokal (et sideror) i volley
ball, skænket af Carsten Tho
masen. Jyderne vandt. 

fredag d. 18.7. 

Frontzonen er rykket sydover. 
Et højtryk bygger op over Stor
britannien og forårsager NØ
lig strømning. Vind ØNØ 15-20 
knob. Skybase 13-1400 m med 
moderat termik. 

Konkurrenceledelsen ud
skriver C-opgave: Pårup - Nr. 
Snede - Ølgod - Pårup - Skjern 
- Skarrild, i alt 245, 1 km. 

Opgaven bliver sværere 
end forventet. Kraftig højde
vind og forrevet termik kræver 
sine ofre: 25 udelandinger i alt. 

Andre får droslet ned i tide, 
da afstanden til de gode bobler 
ofte er større end ventet. 

Kaj H. Pedersen, RC er 
hurtigst med 85,6 km/t foran 
Klaus V. Petersen, RR. 

Hos kvinderne er Dl igen 
hurtigst. I klubklassen får 03 
sin anden dagssejr. Hos juni
orerne vinder Jimmy Frost 
Roelsgaard, GW foran Tho
masVestergaard, G9, som får 
5% straf for lav hjemkomst. 

Thomas fører nu junior-DM 
samlet.Arne Boye-Møllerfører 
stadig samlet i klubklasse-DM 
og AÅ. 

Lørdag d. 19.7. 

A-opgaven reduceres, da en 
stor C6 lukker af for termikken 
omkring Arnborg og tvinger 
halvdelen af feltet ned til om
start. 

B-opgave: Pårup-Ulbjerg
Mattrup-Ølgod, 253,3 km. 

2/3 af feltet gennemfører op
gaven, som bliver fløjet med 
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1 /8 Gu - Opslæbene kan begynde. 

pæne hastigheder indtil kort før 
Ølgod, hvor en C6 hindrer flere 
i at få slutglidshøjde til Arnborg. 

Frank Hahn, Hl, viser med 
sin gamle ASW 15, at det ikke 
alene er glidetallet, der er 
afgørende i vanskelige vejrsi
tuationer. Den tidligere junior
europamester tager dagssej
ren i klubklassen og AÅ. 

Hos juniorerne imponerer 
Mette stadig med en anden 
plads efter GW. I kvindemes
terskabet får hun sin fjerde 
dagssejr af lige så mange mu-
1 ig e: Carsten Thomasen er 
hurtigst i Old Boys. 

Søndag d. 20. 7. 

Meteorologen lover vejr som i 
går. Stationært lavtryk over 
Polen genererer stadig NØ-lig 
strømning af lidt mere stabil 
luft. Dette blev dagen, hvor der 
skulle flyves hurtigt! 

Opgave: Års - Brædstrup -
Sdr.Omme, ialt 262,7 km. 

Da startlinien åbner kl. 
12.55 brager termikken allere
de med 3 m/s til 1.900 m over 
Arnborg. 4/8 CU ligger strøet 
ud på ruten t1I Ars, som vendes 
på rekordtid. Efter Års, som 
bød på 4 m/s til 2.100 m, tynder 
det ud med cumulusser ned 
mod Brædstrup. 

Fra Silkeborg til Brædstrup 
er der kun tørtermik på kursen. 

Efter Brædstrup, som ven
des relativt lavt, er det dog let 
at få kontakt med skytermik
ken igen ved Hammer. 

Mogens Hoelgaard i MD 
bliver dagsvinder i klubklassen 
ae AÅ med 109,5 km/t foran 
H8 og RR. Hos juniorerne er 
Steen Elmgaard hurtigst. I 
kvindemesterskaber er Helle 
Lundgren i VX hurtigst med 
88,2 km/t. RR overtager førin
gen i Old Boys klassen. 

Mandag d. 21.7. 

Første start udsættes 3 gange. 
Da termikken endelig kommer 
kl. 15, vælger ledelsen kun at 
sende junior- og klubklassen i 
luften til stor ærgelse for AÅ fel
tet, som med rette føler sig 
snydt! 

Opgaven går via Holstebro 
- Videbæk - Bækmarksbro og 
Skarrild, i alt 187,0 km. 

Termikken er god, 3 m/s til 
2.100 m, omend flere har store 
problemer med at komme i 
udtærsklingshøjde til åbnings
tidspunktet. 

Steen Elmgaard gennem
fører opgaven med 106, 7 km/t. 
I klubklasssn vinder Frank 
Hansen sin anden dagssejr 
ned 88, 7 km/t. 

Tirsdag d. 22.7. 

Vejrudsigten lover godt vejr 
med enkelte lokale byger og 
CB. 

Endelig får vi en lidt længe
re opgave på 354 km. 

A-opgave bliver hurtigt til B
opgave, da de første regnby
ger viser sig meget tidligt. 

Mens de første opslæbte 
ligger i 2.000 m og venter, bli
ver en stor del af feltet slæbt 
op i let regnvejr med omstarter 
til følge. Startlinien bliver 
korrekt først åbnet efter at alle 
igen er airborne. 

B-opgaven går via Års -
Billund -Vejen -Billund - Skar
rild, 319,4 km. Ved Års er der 
0-1 /8 med tørtermik til små 
2.000 m. 

En kraftig CB mellem Arn
borg kan ikkeforhindre Torben 

Thomas Vestergaard, Silkeborg, overbevisende vinder af klubklasse- og junior DM. 



Endelig hjemme igen. 

Nissen, PU, i at gennemfø
re opgaven med 89, 7 km/t. Alle 
andre må ringe efter deres 
hjælpere! 

Onsdag d. 23. 7 
Udsigt: ØSØ strømning af in
stabil luftmasse. 4/8 Cu, mo
derat/kraftig termik med risiko 
for overudvikling. 

Der udskrives en 3 timers 
pilotvalgt opgave for at undgå 

at CB aktiviteten skal ødelæg
ge en ellers god dag. Piloterne 
tager denne udfordring i stiv 
arm. 

Kreativiteten med valg af 
vendepunkter er stor. De fleste 
vælger dog området mod NV 
som det foretrukne. Vejret er 
udmærket med lette byger og 
skybaser på 2.000 m igen. 

Johnny Andresen, VB, ud
nytter skygaderne bedst og får 
dagssejren i AÅ med 102,6 km/ 

Cessna 182 pd pmd11l1.1ionslinit n i hidependen e i Ka11Sas 
Prelimlnary Performance & Speclfications 
Range 
Cruise Speed at 75% Po\\ er at 8.<XlO ri 
Cruise Speed Maximum S.L 
Service Ceiling 
Rate-of-Chmb S.L. 
Takeoff Distance (Ground Roll) 
Maximum Ramp Weight 
Fuel Capacity (Usable) 
Useful Load 
Horsepower at 2,400 RPM 
Engine, Fuel injection Textron Lycomm 
Propeller McCauley. 2-Bladcd Cons 

t. Hos juniorerne understreger 
Thomas sin styrke ved at tage 
dagssejren foran Steen. Hos de 
gamle drenge i Old Boys scorer 
RR 1000 points. I kvindeklas
sen er Mette igen hurtigst foran 
Helle L. 

Torsdag d. 24.7. 
Truglinie på tværs af Jylland 
giver 50% chance for flyvning. 

Ved middagstid klarer det 
op og kl. 13.15 starter udtærsk
lingerne. 

Opgave: Holstebro - Arn
borg - Videbæk - Fasterholt, 
ialt 149,2 Km. Da feltet vender 
Holstebro bygger en stor regn
byge op ved Arnborg. 

Det bliver hurtigt klartfor al
le, at opgaven umuligt kan 
gennemføres! Mange når dog 
ind til udelanding på Arnborg 
til stor glæde for især hjælper
ne. Sidste konkurrencedag 
bliver således ugyldig. 

Ved præmieoverrækkeisen 
hyldes de populære vindere 
på behørig vis. Klaus Vang 
Pedersen bliver en velfortjent 
vinder af Arnborg Åben '97 
samt Old Boys. Klaus og co
pilot bliver fulgt skarpt til dørs 

Mogens Hoelgaard, 32 år, 
tandlæge, Herning Svæve
flyveklub. 
1700 timer i svævefly siden 
første start i 1984. 
Klubklassemester 94 og 
96. Nr. 3 DM-standard '96. 
På bruttonationalhold si
den 1994. 
Udtaget til EM-klubklasse 
'98, Tjekkiet. 

af unge talentfulde Thomas 
Vesterg~ard som kun er 16 
point fra at score hattrick. Tho
mas bliver suveræn vinder af 
klub- og junior DM. Mette 
Schmeltz er en populær vin
der af kvindeklassen og opnår 
en flot tredje plads i junior-DM. 

Tillykke. • 

680NM 
,000 rt 120 KTS 

121 KTS 
13,'iOO FT 
750 FPM 

940 FT 
7 LBS 

USGAL 
849LB 

160 HP 
Te tron Ly m1na 10 -360L2A 

McC uley, 2 Bladed I ed Pitch 

.D.-. ... -.d 
Ring eller fax straks efter informationskatalog og hør, hvor hurtigt du kan blive ejer af en af disse to perler! 
VI KAN NU TILBYDE FORDELAGTIG FINANSIERING IGENNEM UDENLANDSK SAMARBEJDSPARTNER 

s S~ AIR of Scandinavia A/S 
Lufthavnsvej 33, 7190 Billund 
Telefon +45 7650 0100. Fax +45 7533 8618 



Ayres Loadmaster 
Et usædvanligt transportfly er under byg
ning på den amerikanske flyfabrik Ayres i 
Albany, Georgia. Det kaldes LM200 Load
master og skal have to motorer, men kun 
en propel, idet de to turbinemotorer kob
let sammen til en såkaldt TwinPac. 

Ayres Corporation er næsten ukendt i 
Europa. Den har hidtil specialiseret sig i 
ret store landbrugsfly, men virker også som 
underleverandør til Boeing og McDonne/1 
Douglas, fx af kroppe til MD500 og MD600 
helikopterne. 

En pilot 

Flyet konstrueres til at flyves 
af en pilot og er især beregnet 
til flyvning med fragt, i fire 
containere eller "i løs vægt". 
Det får en lastedør på 210 x 
184 cm og kan tage en maxi
mal betalende last på 3.975 kg. 
Efter FAR-135 er den største 
betalende last 7.500 Ibs. 
(3.400 kg), den tilsvarende 
rækkevidde 600 n.m. (1.11 0 
km). Den legendariske DC-3, 
der er af omtrent samme stør
relse som Loadmaster, kunne 
befordre 2.620 kg over en 
strækning på 1.040 km. 

Loadmaster skal også kun
ne anvendes til persontrans-
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port med op til 34 passagerer, 
men interessen for en sådan 
udgave vil nok være begræn
set, da flyet ikke har trykkabi
ne. 

En militær udgave med las
terampe og dør under bag
kroppen samt højere fuldvægt 
er under projektering. 

Searchmaster 

Flyet er også velegnet til mil
jøovervågning, fiskeriinspekti
on, efersøgning og redning 
(SAR) o.l. Denne udgave har 
fået navnet Searchmaster og 

vil fra fabrikkens side være for
synet med to store fotohuller i 
bunden samt et mindre hul i ta
get til måling af stråling oppe 
fra. 

linerne til side- og højderor 
er placeret i loftet. Bunden er 
således fri, hvorved man ifølge 
Ayres undgår at skulle udtage 
racks og andet udstyr ved ser
viceeftersyn, bortset måske 
fra et årligt korrosionseftersyn. 

Rækkevidden kan forøges 
til ca. 2.000 nm (3. 700 km) ved 
hjælp af ekstratanke i vinger
ne, der i øvrigt er forsynet med 
et antal hardpoints til ophæng
ning af diverse udstyr. 

50 til FedEx 

Det amerikanske fragtflyvesel
skab Federal Express har 
allerede bestilt 50 Loadmaster 
og tegnet option på yderligere 
200. 

De første LM200 skal flyve 
til sommer og typegodkendel
se (efter FAR Part 23, under 
erkendte isforhold og med en 
pilot) ventes at foreligge et år 
senere. 

Leveringen til Federal Ex
press begynder i december 
1999 med en ordentlig portion, 
11 fly, og derefter skal sel-

skabet modtage to fly pr. må
ned. 

Stykprisen er omkring fire 
mio. USD og Ayres forudser et 
marked op til år 2010 på 600 
fly. 

Det danske firma GER-ln
tradan har underskrevet en 
eksklusivaftale på forhandling 
i EU af LM200. • 

GER-lntradan AIS, Skods
borgvej 222, 2860 Nærum. Tit 
45 80 74 24, fax 45 80 20 75. 

Ayres LM200 Loadmaster 
2.400 hk 
LHTEC CTP800-41 

Spændvidde ........ 19,51 m 
Længde ............... 21,03 m 
Højde ..................... 6,86 m 
Vingeareal ............ 42,5 m2 

Tornvægt ....... ... .. 4.070 kg 
Fuldvægt ............ 8.618 kg 
Max. hastighed ... 363 km/t 
(i 10.000 fod) 
Rejsehastighed .. 306 km/t 
Startdistance 
til 15 m ................... 465 m 
Landingsdistance 
fra 15 m .................. 532 m 
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Af Fritz Krag De nye kolelufthuller på Piper Archer III giver flytypen et helt nyt ansig r. 

I den senere tid (dvs. de sidste 
ti år) erder på flere ogflere stem
pelmotordrevne almenfly duk
ket køleluftindtag op med re
lativt små, cirkulære, aksesym
metriske indtagsåbninger. Det 
gælder for eksempel Piper PA-
28-181 Archer 111, Piper PA-32R-
301 Saratoga li HP og Piper PA-
34-220T Seneca IV, men også 
en lang række eksperimental 
fly, blandt andet Lancair. 

Er det mon et modelune 
designet af en reklamemand, 
eller er der facts bag dette fæ
nomen? 

I høj grad. Det bygger på et 
forsøgsprogram fra 1977 præ
senteret af det amerikanske 
Socrety of Automotive Engi
neers (ASE) i "An lnvestigation 
of the Aerodynamics and Coo
ling of a Horizontally-Opposed 
Engine Installation". Program
met blev gennemført i et fæl
lesprojekt mellem NASA og 
Mississippi State University 
med støtte fra Piper, som do
nerede et specielt PA-41 P Az
tec forsøgsfly, og Lycoming 
som stillecleTIO-540-L 1 AD tur
bosuperchargede motorer til 

rådighed samt Hartzell, der le
verede propeller. 

Kun rækkemotorer 
I ASE rapporten interesserer 
man sig ikke for små luftkølede 
motorer som til f. eks. skovsa
ve og græsslåmaskiner. De 
køles tilstrækkeligt ved udstrå
ling og konvektion. Heller ikke 
luftkølede bilmotorer og heli
koptermotorer behandles, for
di de bevæger sig så lang
somt, at en blæser er nødven
dig for at opnå tilstrækkelig 

De runde køleluftindtag har også bredt sig til tomotorede fly som denne Piper Seneca IV. 

køling. Og luftkølede stjerne
motorer (f.eks. Pratt & Whit
ney) blev kølingsmæssigt ud
eksperimenteret grundigt i pe
rioden omkring anden ver
denskrig. 

Men luftkølede rækkemoto
rer og specielt boksermoterer 
bliver kølingsmæssigt grundigt 
behandlet i SAE rapporten. 
Det er allerede erfaringsmæs
sigt den mest effektive måde 
at køle cylindrene på i små fast
vingede fly, men metoderne 
kan optimeres til at give mindst 
mulig luftmodstand. 

Cylindrene kan naturligvis 
køles ved blot at blæse luft 
med en vis hastighed hen 
over køleribberne (lufthastig
hedskøling), men det er ikke 
nær så effektivt som at danne 
et overtryk på den ene side af 
cylindrene og ved hjælp af 
omhyggelig aerodynamisk 
nacelleudformning, skot og 
luftledeskærme at tvinge al 
køleluften igennem mellem
rummene imellem køleribber
ne (trykluftskøling) . I prin
cippet kan denne ideelle til
stand opnås i en prøvestand 
med en blæser, en diffuser og 
et plenumkammer. 
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Mange udformninger 
afprøvet 

Ved Mississippi State Univer
sity lod man derfor i 1977 frem
stille et antal forskellige mo
tornaceller (cowlings) med cir
kulære køleluftindtag placeret 
tæt bag propellen og et stykke 
bagude, med forskellig diam
eter (luftfortrængningsfak
torer), og med forskellige run
dinger på forkanterne af de 
aksesymmetriske køleluftind
tag. 

Derefter blev nacellerne in
strumenteret med et større an
tal små pitotrørtil måling af luft
hastigheder på udvalgte ste
der, og cylindertemperaturer 
blev målt mange steder - og 
luftstrømmene blev visualise
ret med påklæbede uldtråde. 
Flyet blev derefter prøvefløjet 
over en længere periode ved 
forskellige hastigheder, flyve
stillinger, motorydelser og fly
vehøjder - og en masse målin
ger og fotografier blev taget. 

Måleresultaterne blev si
den hen proppet i en compu
ter og analyseret, og det opti
male ses nu på de nye Piper
fly og eksperimental-flyene. 

Det viste sig (ikke helt uven
tet), at de udformninger af na
celler, som gav de færreste lo
kale stalls (luftstrømningsaf
løsninger) indvendig og ud
vendig, ydede mindst luftmod
stand på flyet som helhed. Og 
det er naturligvis totalt forbudt 
(!) at placere magneter, go
vernors, oliekølere og deslige 
i køleluftindtag. Disse køleluft
indtag skal konstruktionsmæs
sigt behandles som en vigtig 

Et nærbillede af den rene køleluftkanal (og spejlbilledet i spinneren) ses på den danske Archer III, 
OY-MEI. 

Når cowlingen på Lancair tages af, ses det hvordan den sorte pakning tætner for køleluften i 
plenumkammeret over cylindrene. 

del af hele flyets aerodynamik, 
og derved kan adskillige knob 
tjenes i flyvehastighed. 

Bemærk for resten, at set 
forfra på disse fly sidder de 
cirkulære luftindtag ikke helt i 

samme højde (men aksesym
metrisk) på nacellen. 

Det er fordi cylindrene på 
boksermotorer ikke sidder ens 
på begge sider af krumtaphu
set, og luftindtagene er opti
meret til at give den bedst mu
lige trykudjævning i plenum
kammeret over cylindrene. 

!øvrigt er det NASA og Mis
sissippi State University's am
bition at udsende en "Cooling 
Installation Design Handbook" 
for almenfly. 

Den bog har vi bare ikke set 
endnu.... • 

Frontalt nærbillede af køleluft
indtagene på Lancair. 
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Man kan ikke gå på vandet - men 

Flyvevåbnets årlige BIKINI• 
øvelse i Ebeltoft Vig 

.... _ ... 

I ,,,p~. 
-~"' .. --. -----~ 

--- ..... -........ - .... 
.... .. __.c..:L-. -· ··~. ·- __ -_ ...:::...___ ~..-..--- - . 

Flot udsigt fra speecJ..bådenJ:L,YVERE/j.ij}d mod.flåden, 
øvelsesdeltageren i faldskærmen og"SLEJPNER i baggrunden. -

·· r:-iu må man kun ~å-~e_, at sel:!!:J:~~f.r!.!g!Jg!, 

Tekst og foto: N.M. Schaiffel-Nielsen 

Hvad gør man når flyet holder op med at 
flyve og man er nødlandet på havoverfla
den? De fleste vil gøre hvad de kan for at 
komme ud af luftfartøjet I en fart. I den si
tuation er det rart at vide hvordan. 
Flyvertaktisk Kommandos Flyvesikkerheds
sektions årlige øvelse i, hvorledes man over
lever en nødlanding på vand finder sted i 
Ebeltoft Vig hvert år I Juni. Vi tog med. 

- Skærmen op! lyder komman
doen fra lederen af BIKINI-øvel
sen, major E.G. Nielsen (GEN). 
Tre mand hiver skærmen op fra 
flådens kokosmåtte-klædte 
overflade. Den fyldes med luft. 
Langsomt, for der er ikke me
get vind. Speedbåden FLYVE
REN sætter farten op. 'Ofret' har 
indtaget en stilling, som var han 
klar til at spæne. 

- 100 meter tilbage, 50 me
ter tilbage, 20 meter tilbage! 
råber GEN. 

'Ofret' starter med at løbe. 
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Vinden flover en smule. 'Ofret' 
snubler fem-seks skridt, før 
den 26 meter lange flåde hol
der op. Skærmen begynder 
dovent at stige til vejrs. 

Speedbåden nærmer sig 
tophastigheden, 25 knob, sva
rende til 46,3 km/t. 

'Ofret' er ude over vandet. 
Han genoptager løbebevægel
serne med benene, det ser et 
øjeblik ud, som løber han på 
vandet. 

- Gud nej, han synker i! 
siger en af hjælperne. 

- Nej, siger en anden, nu sti
ger han. 

Sidstnævnte fik ret, 'Ofret' 
stiger langsomt til vejrs mod 
den blå sommerhimmel. 

Flyvevåbnets årlige BIKI 
NI-øvelse i EbeltoftVig er i fuld 
gang. 

Undervist hjemmefra 

På Flyvestation Tirstrup, der 
hvor piloterne tidligere forbe
redte dagens flyvning, er der 
nu foredragssal. GEN byder de 
piloter, der skal ud at parasaile, 
det vil sige hales op i fald
skærm med speedbåden, vel
kommen til årets øvelse. 

Så tager VAD, det er major 
V. Wad Hansen fra Flyvesik
kerhedssektionen i Flyvertak
tisk Kommando over. Han 
understreger, at det ikke går ud 
på at lære eleverne noget. 

- I forventes at kende alle 
procedurerne fra øvelserne 
hjemme i eskadrillen. BIKINI er 
kun en fortsættelse af det, I 
allerede skal kunne, siger han. 

Rammealvor 

VAD understregede, at selvom 
Flyvevåbnet kun har haft 24 
havarier siden 1980 og i årene 
1988-92 og 1 995 overhovedet 
ikke har haft nogen, så skal 
øvelsen i at overleve, hvis man 

Sidelæns rullefald, en del af 
fortræningen inden øvelsesdel
tagerne skal ud at parasaile, og 
dermed prøve det i virkelighe
den. 



er havnet i vandet, tages alvor
ligt. 

Han påpegede også, at i 
62,5% af havarierne var den 
menneskelige faktor der var 
årsagen. 

24 fly var gået tabt, 14 men
nesker omkommet og 13 hav
de reddet livet ved at springe 
ud i faldskærm. Denne korte 
statistik var nok til at understre
ge alvoren i den øvelse, man 
havde taget hul på. 

Så tog GEN over igen og 
ville vide, om alle kunne svøm
me. Det kunne alle. Deltager
ne fik at vide, at alt øvelsesma
terieilet var manuelt. 

- Dettagerforeksempel kun 
93 kraftige pust at puste en din
ghy (enkeltmands gummibåd) 
op kunne han meddele. Han 
understregede, at hvis delta
gerne fandt, at noget skulle ret
tes, var de mere end velkomne 
til at fortælle om hvad. 

Opvarmning 
De, der skulle ud at parasaile, 
det vil sige trækkes op med 
faldskærm af en speedbåd 
måtte igennem forsvarets 
standard opvarmningspro
gram. Man ønskede ingen 
sprængte ledbånd og forstuv
ninger under øvelsen i at lan
de rigtigt med faldskærm. 

Instruktørerne viste først, 
hvordan man hopper sidelæns 
ud fra en meterhøj platform og 
ruller over. Så var det de
ltagernes tur, og det gik fint. 
Enkelte fik lov at prøve en gang 
til. Så blev seletøjet spændt på 
og ofret hejst op i ca. en me
ters højde. Herefter blev han 
bragt i sidelæns svingninger, 
og pludselig slap ham, der 
holdt rebet. 

Hurtig kontakt med jord
overfladen, og nu var det så 
om at falde rigtigt og rulle over 
siden. Det lykkedes for alle, 
men stadig var der enkelte, der 
fik en ekstra tur. 

Der blev givet mange gode 
råd om, hvorledes seletøjet 
skal spændes på. Mænd har 
det med at få en vis kær le
gemsdel, opbevaret i en pung, 
i klemme ved selen. 

Som mekaniker i Søværnet 
Ingo Pedersen sagde: 

- Så er det slut med at nyde 
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udsigten, når man hænger 
deroppe - man ønsker kun at 
komme meget hurtigt ned. 

Sikkerheden 
Den første BIKINI-øvelse fandt 
sted i 1965. Dengang smed 
man deltagerne, siddende i 
'Druknekassen' ud over rælin
gen på en marinekutter. 

10 år senere, i 1975, var 
proceduren den samme. 'Druk
nekassen' var stadig af træ. Fra 
marinekutteren THURØ blev 
kassen ved hjælp af bommen 
svunget ud over siden, og fra 
omkring en meters højde røg 
den og indholdet i bølgerne. 

I dag sænkes 'Druknekas
sen' langsomt ned i bølgen den 
blå, og foran på kassen sidder 
en frømand fra Søværnet i fuldt 
udstyr med luftflasker og hvad 
der eller hører til. Der tages 
ingen chancer; piloter er blevet 
færre og dyrere. 

I den såkaldte BIKINI-han
gar på Tirstrup har SUN-folke
ne (Sæde, Udrustning, Nødud
styr) gjort sæderne til T-17, H-
500, Fennec og F-16 klar sam
men med nødudstyrskasserne 
til C-130, S-61 og Lynx. 

Pakningen foregår under 
stor koncentration. Alle ved 
godt, at det der pakkes er pilot 
eller besætnings sidste chan
ce i tilfælde af en nødlanding. 
At blive kaldt til telefonen un
der pakningen kan betyde, at 
pakkeren må begynde forfra. 

Bedømmes 
Vel nede, sådan et par meter 
under vandoverfladen frigør 
besætningen sig og dukker så 
op til overfladen. 

Nu er kunsten så at få sin 
dinghy pustet op og komme 
om bord i den, vel at mærke 
på den mest hensigtsmæssi
ge måde. 

Man skal også huske at få 
drivankeret ud. På siden af 
båden, hvis man flyver F-16; 
ellers sættes det ud fra boven, 
hvis der er noget, der hedder 
sådan på en gummibåd. 

Oppe på skibet står der 
kendere, som bedømmer hver 
enkelts måde at takle proble
met på. Gør man det ikke godt 
nok, fortalte VAD til morgen-

briefingen, så mister man sin 
flyverstatus. Efterfølgende er 
der så specialundervisning 
hjemme i eskadrillen, inden 
man igen stiller til ny eksamen 
og forhåbentlig får sin status 
igen. 

Så vidt vides er der endnu 
ingen der har mistet status ved 
ikke at klare BIKINI-øvelsen. 

SLEJPNER 
Den nordiske mytologis otte
benede hest Slejpner havde 
lagt navn til Søværnets eneste 
coaster, fra hvilken den våde 
del af BIKINI foregår. SLEJP
NER's chef, kaptajnløjtnant 
Flemming R. Hansen fortalte, 
at hans skib kan laste 150 tons 
eller 200 kubikmeter gods. På 
dækket alene er der plads til 
enten fire 20 fods eller to 40 
fods containere. 

Primært sejler man ammu
nition for Hæren, men en 
øvelse om året har fortrin, og 
det er BIKINI. I den periode 
kan man ikke sejle for hverken 
Søværnet eller Hæren, for slet 
ikke at tale om at gå i dok -
ingen på SLEJPNER vil gå glip 
af oplevelsen på Ebeltoft Vig. 

GEN siger, at man er meget 
tilfreds med samarbejdet med 
Søværnet, både hvad angik 
skib, gummibåde og de svøm
medykkere, der leverede den 
nødvendige sikkerhed for dem, 
der skulle i vandet. 

Op og hjem 
Efter at "ofrene" havde drevet 
rundt på havet i op til en times 
tid, hvor vi konstaterede, at man 
hyggede sig gevaldigt i små-

'Druknekassen', som det bur 
kaldes besætningsmedlem
merne spændes fast i, på vej 
ud over rælingen på SLEJP
NER og ned i vandet. 

Buret er indrette som et 
simplificeret cockpit. Hvis der 
er gitter over besætningen, er 
det en helikopter. Er der intet 
gitter, så er det en T-17. 

Frømanden fra Søværnet 
skal sikre, at ingen bliver inde 
i 'Druknekassen' for længe. 

grupper afdinghy'er, kom Sikor
sky S-61 redningshelikopteren 
flyvende inde fra land for at 
samle de nødstedte op. 

Deltagerne var blevet in
strueret i, hvorledes de skulle 
lægge den sling, de skulle hej
ses op i, omkring brystet lige 
under armhulerne. 

- Ikke for langt ned, forkla
rede GEN, så kommer I til at 
hænge bagudbøjet som en 
flitsbue. 

Efter at være samlet op blev 
deltagerne fløjet tilbage til 
FlyvestationTirstrup. Her ven
tede en debriefing om hvorle
des den enkelte havde klaret 
sig. Bedømmelsen fra skibet 
var tilbage iTirstrup inden heli
kopteren landede. 

Den dag vi var med, bestod 
alle prøven. • 

Vel ombord i dinghy'en blev der tid til at få sig en hyggesludder 
med kollegaen, inden Sikorsky S-61 Redningshelikopteren fra 
Eskadrille 722 dukkede få at 'redde' dem. 



STK 
Det Skandinaviske Tilsynskontor 

Overvåger SAS, SAS Commuter, SAS Component og 
SAS Flight Academy teknisk og operativt for de skandi
naviske luftfartsmyndigheder 

Af Johs. Thinesen 

Som en følge af dannelsen af 
SAS i 1946 indgik Danmark, 
Norge og Sverige i 1951 en afta
le om teknisk og operativt sam
arbejde inden for luftfarten i det 
såkaldte OPS-udvalg. Det bestod 
af cheferne for Luftfartstilsynet i 
Danmark og Luftfartsinspek
tionen i Norge og Sverige. 

Da SAS efterhånden blev 
større og mere kompleks med 
årene, fik GPS-udvalget behov 
for et organ, som på dets veg
ne kunne tage sig af daglige 
opgaver og foreslog den øver
ste ledelse for de tre landes 
luftfartsmyndigheder at oprette 
et fællesskandinavisk kontor til 
at varetage opgaven. 

De tre luftfartsmyndigheder 
indgik en samarbejdsaftale og 
oprettede Det Skandinaviske 
Tilsynskontor STK, med et 
centralkontor i Stockholm, le
det af en chef C-STK med as
sistent og en sekretær samt tre 
personer, som de tre landes 
luftfartsmyndigheder skulle 
stille til rådighed på hhv. Ka
strup, Fornebu og Bromma. De 
nationale (lokale) besigtnings
organer blev funktionelt under
lagt chefen for STK, som star
tede med G. Backman som 
chef, afløst i 1976 af T. Rehn, 
begge svenskere. Nordmanden 
E. Ottne blev chef 1983 og af
løstes i 1997 af svenskeren 
Sven Christiansson. 

STK baserede fra starten 
sin tilsynsmetodik på åbenhed 
og fasthed længe før disse be
greber introduceredes af luft
fartsmyndighedernes kurser 
om »Mål og midler« sidst i 
1970'erne. 

Tilsynet med SAS · tekniske 
operation baseres på et dag
ligt samarbejde om bedst mu
lige flyvesikkerhed på grund-
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lag af luftfartens love og be
stemmelser, i begyndelsen i 
stort omfang baseret på de 
amerikanske Federal Aviation 
Regulations. 

SAS udgav sine egne in
strukser med egne fastsatte 
normer, som lå væsentligt over 
myndighedskravene. En af 
STKs opgaver var derfor at se 
til, at disse instrukser mindst 
dækkede myndighedernes 
krav, samt at de blev overholdt. 

Det blev endvidere pålagt 
STK at sørge for, at den mest 
restriktive bestemmelse blev 
fulgt i tilfælde af uoverensstem
melse mellem de tre landes love 
og bestemmelser. 

STK skulle også føre tilsyn 
med luftdygtigheden på SAS' 
fly og forny luftdygtighedsbe
viser efter ens retningslinier 
uden hensyntagen til flyenes 
tilhørsforhold til registrerings
landet - Danmark, Norge eller 
Sverige - samt føre journal over 
de forskellige fly-individer. 

STKs centralkontor blev pla
ceret på Bromma tæt ved SAS' 
hovedkontor, og man havde en 
daglig dialog med den tekniske 
ledelse af SAS. 

Lokalkontorerne var place
ret på værkstedsbaserne i 
CPH, OSL og STO. De havde 
herved en tæt kontakt med 
vedligeholdelsesarbejdet på 
materiellet samt med flyve
driften. 

STK-D blev af den tekniske 
ledelse af SAS/CPH inviteret 
til at deltage i de daglige tekni
ske møder i Kastrup, hvor døg
nets tekniske begivenheder bli
ver gennemgået. 

Den tætte kontakt er en 
fordel for begge parter. Man 
opnår hurtig information og 
dermed en hurtig sagsbe-

handling. Myndighedernes 
personale får mulighed for at 
være opdateret på såvel tek
niske som på organisatoriske 
områder, og SAS kan således 
forvente et modspil fra kva
lificerede personer, der hurtigt 

kan sætte sig ind i problem
stillingen ved diverse sags
behandlinger. Den store grad 
af åbenhed kræver imidlertid 
en disciplineret tjenestefunk
tion med gensidig tillid og 
respekt mellem de to parter. 

STKs arbejdsområder og retningslinier: 

D besigtigelse af luftfartøj/fornyelse af luftdygtighedsbe
viser 

D godkendelse af vedligeholclelsessystemerog eventuelle 
ændringer hertil 

D godkendelse af anmodninger om at måtte fravige 
fastsatte terminer i vedligeholdelsessystemet 

D overvågning af, at godkendte vedligeholdelses
systemer overholdes 

D overvågning af vedligeholdelsesarbejder på SAS 
materiel 

D overvågning af fejl og driftsforstyrrelser med hensyn til 
udbedring af påviste fejl 

D overvågning af indførelse af luftdygtigshedkrav udstedt 
af myndigheder 

D overvågning af, at udgivne tekniske ordrer ikke strider 
mod myndighedskravene 

D overvågning af, at tekniske ordrer af luftdygtigsheds
mæssig karakter er myndighedsgodkendte 

D overvågning af, hvorledes fabrikanternes servicebul
lentiner efterleves (udformning/terminer) 

D afgørelse i sager, hvor der er tvivl om en sag er af luft
dygtighedsmæssig karakter eller ej 

D sagsbehandling af sager vedrørende modifikationer af 
materiellet 

D sagsbehandling af anmodninger om dispensationer fra 
luftdygtighedskrav 

D tilsyn med værksteder (ressourcer, uddannelse, udstyr, 
kapacitet, renlighed m.m.) 

D modtage og analysere informationer/rapporter om 
stedfundne afvigelser 

D være i besiddelse af en ajourført håndbogssamling 

D inspicere SAS' liniestationer i passende omfang 

D give flyvetilladelser i tilfælde, hvor luftdygtighedsbevi
set er sat ud af kraft. 



Født23.juli 1947.Civilingeniør, 
flygingenjor i flyvetjeneste i 
Flygvapnet 1976-1979. Ansat 
i SAS 1979-1991. Chef på 
kontoret for udprøvning af 
Saab 340 og 2000 hos Saab 
Aircraft 1991-1994. Luftfarts
inspektør hos STK 1994-1996. 
Chef for STK 1997. Svævefly
ver og flyvelærer i SAS Flyg
klubb. 

I midten af 1980erne skab
tes den såkaldte egenkontrol, 
som var et system, som skulle 
sikre, at en produktion optimalt 
følger de angivne normer, og 
at det endelige resultat svarer 
til forventningerne. Hvis dette 
ikke skulle være tilfældet, skal 
kompenserende foranstaltnin
ger indsættes. Begreb som til
trædelses- eller adgangskon
trol og funktionstilsyn blev ind
ført som udgangspunkt i tilsyns
metodikken. 

Joint Scandinavian Safety 
lnspection Office blev den in
ternationale betegnelse for 
STK, efter man i 1985 udvide
de virksomheden til også at 
omfatte alle aspekter i forbin
delse med 
D den operationelle gennem

førelse af flyvningen 
D operationel dokumentation 
D samspil mellem cockpit- og 

kabinebesætning. 
Inspektioner af den flyve

operationelle virksomhed skal 
være systemorienteret og der
for ikke omfatte de involverede 
besætningsmedlemmer som 
individer, med mindre helt spe
cielle forhold gør sig gældende. 
STKs linieinspektør skal ikke 
bedømme den enkelte besæt
nings præstationer eller identi
ficere de involverede besætnin
ger i slutrapporter. 

STKs linieinspektør skal før 
flyvningen præsentere sig og 
forsikre sig om, at hele besæt-
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Født 26. maj 1931 i Esbjerg. 
Svæveflyver, efter studenter
eksamen bil mekaniker. Jager
pilot i Flyvevåbnet 1950-1955. 
Ansat i SAS i 1955. Kaptajn på 
SE-210, DC-9, Airbus A 300 
og MD-80. Chefpilot DC-9, 
flyvechef Base CPH, Vice 
President og flyvechef i SAS 
1985. Linjeinspektør i Skan
dinavisk Tilsynskontor STK 
1990. 

ningen er vidende om hans 
tilstedeværelse. Han skal på 
intet tidspunkt anfægte kaptaj
nens eller besætningens dispo
sitioner eller arbejdsmetoder 
under inspektionen. STKs linie
inspektør har løbende rapporte
ringspligt til C-STK angående 
afvigelser og trender. 

STK er et enestående ek
sempel på velfungerende 
skandinavisk samarbejde in
den for luftfarten i form at et mel
lemstatligt myndighedsorgan. 
Det har ikke sin lige noget andet 
sted i verden. 

Oskar Nordland, som i 
1980 blev Vice President/Gen
eral Manager, SAS Operations 
Divison, og i 1990 overgik til 
STK, fremhæver, at STK i 
samarbejde med SAS den 
sidste halve snes år er nået 
langt med styringen af egen
kvalitet - Quality Assurance er 
blevet en vigtig ting i dagens 
SAS. Det harmoniserer med 
de fælleseuropæiske bestem
melser JAR-OPS for luftfarts
virksomheder som fx SAS, der 
træder i kraft 1. april 1998. 

Værkstedsbestemmelser
ne styres i dag primært af 
JAR-145 fra 1993. Andre be
stemmelser er JAR-66 (Tech
nical Training) og JAR-FCL 
(Flight Crewlicensing) , som 
ventes at træde i kraft i 1999. 
Det skal påpeges at JAR ikke 
er en myndighed, men blot et 
samarbejdsorgan. • 

Skriv gerne 
- men kort 
Flyv viderebringer gerne 
læsernes meninger om 
flyvemæssige anliggender. 
Læserbreve og debatindlæg 
sendes til den ansvarshavende redaktør, Skt. 
Markus Alle 13, 1922 Fredertksberg C, helst 
på DOS-kompatibel diskette, bilagt print. 

Men skriv kort! Et indlæg bør ikke fylde 
mere end en halv spalte - og gerne mindre. 

Navn og adresse på brevskriveren skal 
oplyses til redaktionen. I særlige tilfælde kan 
indlæg bringes under mærke, 

Redaktionen forbeholder sig ret til at 
forkorte indlæg eller helt undlade at bringe 
dem. 

Hjælp verdens børn 
Køb UNICEF-kort 

året rundt 

Bestil brochure på 
35 27 38 00 

UNICEF Danmark, UNICEF Pl., 2100 Ø 

Kalder Piloter og Flyveledere ! 

Nu kan du tegne en 
INDIVIDUEL 

Certifikattabs-forsikring 
(Loss of License) 

gennem 

Dansk Assurance Agentur I/S 
Vedbæk Strandvej 339 • DK-2950 Vedbæk 

Tel. & Fax. +45 45 66 25 29 • E-mail: daa@pip.dknet.dk 

Kontakt DAA og få et tilbud I 
Forsikringen afdækkes af anerkendt og int. forsikringsselskab. 
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Missil Test Center 
Europæisk missil test- og vedligeholdelsescenter lbnet i Karup. 

Tekst og foto: Palle J. Christensen 

Den røde løber var rullet ud for Hughes' produkter: (fra neden) 
TOW anti-tankmissil. AIM-120 AMRAAM luft-til-luft missil, 
FMRAAM Future Medium Range Air to Air Missile, AIM-7 Spar
row luft-til-luft missil og AGM-65 Maverick Langhorn luft-til-jord 
missil. 

Det er altid forbundet med stort 
besvær at sende ammunition 
over landegrænserne. Det er 
ikke meget bedre at få repare
ret sit flyvevåbens stolthed: Et 
AMRAAM missil. Det skal sen
des tilbage til fabrikken: Hug
hes, Tucson, Arizona, USA. 

Hughes Missile Systems 
og Danish Aerotech har fundet 
løsningen: Lad det meste blive 
hos kunden og send kun den 
defekte del til reparation. 

Et avanceret »hjemmeser
vice«-sæt i en container sen
des ud til kunden. I Europa dre-

Det mobile »Advanced Missile Test System« tages i øjesyn af de mange honoratiores fra ind- og 
udland. 

Generalmajor V.D. Nielsen, 
chef for Flyvematerielkom
mandoen, klippede den røde 
snor assisteret af Robin L. 
Beard, bestyrelsesformand 
Hughes Europe og Kurt Otte
sen, direktør for Danish Aero
tech (fra h.t. v.). 

jer det sig om 1 O lande inklu
sive Danmark. 

En bedre sammenligning 
er den måde, moderne biler får 
lavet eftersyn på. 

Efter opstilling tager det et 
par sekunder for systemet at 
checke sig selv. 

En »navlestreng« forbin
des til missilet og sekunder se
nere fortæller en bærbar com
puter om der er fejl - og hvor. 



PASIS, Programmable Advan
ced Systems Interface Simu
lator. (Det skal nok passet) 
PASIS tester fly og våbensy
stemer som en helhed og iso
lerer eventuelle fejl til fly, våben 
ellerevt.bruger.Kanbrugespå 
F-15, F-16, F-18, F-22, EFA, 
Sea Harrier, Tornado, JAS 39 
og F-4F. Det dækker vist de 
fleste »velklædte« flyvevåben. 

Ingeniør Mike Berto/do, Hug
hes Missile Systems, demon
strerer AMST. Først checker 
systemet sig selv, -

- derefter får AMRAAM et sundhedscheck. Det blå bånd om 
missilet indikerer et ufarligt øvelsesmissil, et gult et rigtigt 
sprænghoved og brunt en raketmotor. 

Da moderne missiler er 
opbygget i moduler, kan den 
fejlbehæftede del tages ud og 
sendes til reparation. En ny del 
sættes i, og missilettestes igen. 

Får piloten så en »smøre
seddel" at hænge om styre
pinden? var selvfølgelig næste 
spørgsmål. 

Ideel placering 

Hughes og Danish Aerotech 
mener at have fundet en ideel 
placering nogenlunde midt i 
Europa, og med en naturlig 

sikkerhed indenfor Flyvesta
tion Karups militære hegn. 
Karups borgmester Ivan Ras
mussen havde også smil på 
læben ved udsigten til 1 0-15 
nye arbejdspladsen, flere hvis 
andre missiltyper inddrages. 
Hughes har givet eneret i Eu
ropa til Danish Aerotech, hvil
ket må siges at være en fjer i 
hatten for virksomheden. Re
parationstiden er betydeligt 
nedsat og der er konkurrence
dygtige priser. Fine ord fra ver
dens største missilfirma. • 

Den centraliserende ammunitionstjeneste på FSN Skrydstrup 
ved oversergent K.F. Rønn og flyveoverkonstabel R.A. Bennetzen 
demonstrerede ophæng af 2 AMRAAM på F-16. De blev assisteret 
af de stolte Danish Aerotech folk, der bygger OTA 'er. En OTA er 
et specialkøretøj til at transportere, læsse og aflæsse missiler på 
fly. Det er et præcisionsværktøj udviklet af D.A. og det norske 
flyvevåben. Meget robust og sikker at arbejde med fik det rosende 
ord med på vejen til Norge. 



Hvad en (flyve)lægeattest 
ikke kan bruges til 

Jens Toft, Højmark, 6940 Lem 
sendte den 18, maj et brev til 
trafikminister Bjørn Westh et brev, 
hvori det bl.a. hedder: 

Jeg fylder 70 i år og holder fød· 
selsdag den 11. juni, samme dag 
som Prins Henrik og Fanden. I 
den anledning skal jeg have en 
lægeattest og mit kørekort forny
et. 

Jeg har netop fået mit flyver
certifikat fornyet og måtte så, som 
hvert år, gennemgå en større 
lægeundersøgelse for at få den 
krævede attest. 

Den attest tog jeg med til 
motorkontoret i Ringkøbing, 
sammen med et billede til et nyt 
kørekort. Jeg fik at vide, at attes
ten ikke kunne bruges og at jeg 
måtte til lægen for igen at blive 
undersøgt og få en attest på det 
rigtige papir. 

Det kan da ikke være rimeligt, 
at når jeg netop har været gen
nem en dyr og langt mere kritisk 
undersøgelse til flyvercertifikat, at 
jeg så skal på den igen, hvilket 
er fuldkommen spild af tid og 
penge. Bare forevisning af et gyl
digt flyvercertifikat burde være til
strækkeligt for fornyelse af køre
kortet, og her kommer jeg med en 
dugfrisk attest. 

Jeg håber, at du vil slå i bordet 
og klare sagen, så en halv
gammel pensionist ikke sættes i 
unødig udgift. 

Venlig hilsen 

Jens Toft 

I sit svarbrev af 22. juli skriver trafikministeren bl.a.: 

Du har i dit brev endvidere spurgt om muligheden for ved udstedelse af kørekort at anvende 
en lægeattest udstedt i forbindelse med fornyelse af flyvercertifikat. 

Jeg har i den anledning forhørt mig om spørgsmålet i Færdselsstyrelsen og kan på den 
baggrund oplyse følgende: 

Det følger af kørekortbekendtgørelsen, at en ansøgning om udstedelse eller fornyelse 
skal vedlægges en lægeattest, som er afgivet af ansøgerens sædvanlige læge på en af 
Sundhedsstyrelsen godkendt blanket. 

Baggrunden for kravet om, at lægeattesten skal være afgivet på en særlig godkendt blan
ket, er blandt andet hensynet til korrekt sagsbehandling, idet politiet på landsplan årligt 
behandler mere end 300.000 sager om udstedelse eller fornyelse af kørekort. Dette meget 
store antal afgørelser om kørekort, administreres decentralt på kørekortkontorerne i landets 
54 politikredse af personale, der ikke har eller kan forudsættes at have en lægelig eller anden 
sundhedsfaglig uddannelse. 

Det er derfor af afgørende betydning, at sagsbehandlingen i forbindelse med afgørelser 
i relation til de omfattende og i øvrigt ganske komplicerede helbredsmæssige mindstekrav 
i Rådets direktiv 91 /339/EØF om kørekort, der ligger til grund for de tilsvarende mindstekrav 
i den danske kørekortbekendtgørelse, skal kunne foretages af dette personale på baggrund 
af lægelige oplysninger, som er systematiseret i umiddelbar - og af personalet kendt -
tilknytning til regelgrundlaget. 

Jeg finder derfor ikke, at der er anledning til at ændre kravet om afgivelse af 
helbredsmæssige oplysninger i forbindelse med fornyelse af kørekortet på den af Sundheds
styrelsen godkendte blanket. 

Med hensyn til dit ønske om, at personer med flyvercertifikat umiddelbart skulle kunne få 
ret til udstedelse af kørekort alene på baggrund af dette certifikat, kan jeg oplyse, at 
Færdselsstyrelsen har hørt Sundhedsstyrelsen herover. 

Sundhedsstyrelsen har tilkendegivet, at det på det foreliggende grundlag ikke er muligt 
generelt at konkludere, at personer, der opfylder kravene i forbindelse med udstedelse af 
flyvercertifikat, uden videre opfylder kravene i forbindelse med kørekort. Det vil derfor ikke 
kunne afvises, at der i givet fald ville kunne forekomme tilfælde, hvor helbredsmæssige for
hold, som har betydning i relation til førerretten, ikke fremgår af flyvercertifikatet. 

Der kan i sådanne tilfælde - som følge af den manglende anvendelse af konkrete læ
gelige oplysninger - derfor være en risiko for, at særlige vilkår eller begrænsninger, der efter 
kørekortreglerne skulle være stillet, ikke bliver påført kørekortet i forbindelse med udstedelsen 
heraf. 

Jeg finder derfor ikke, at personer, der er flyvercertificeret, og eventuelt også andre særligt 
certificerede erhvervsgrupper, bør undtages fra kravet om aflæggelse af lægeundersøgelse 
i forbindelse med udstedelsen eller fornyelsen af kørekort. 

Med venlig hilsen 
Bjørn Westh 

Billunds taxaruter ophørt 
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Ved starten af flyveruten Billund
København i 1964 blev der oprettet 
taxaruter til betjening af passagerer til 
og fra Vejle, Kolding og Horsens. 

Men med vinterfartplanens ikrafttræ
den den 26. oktober er det slut. De 

mange udenrigsruter har bevirket, at 
der skal et andet kørselsmønster til, og 
taxavognmændene har derfor beslut
tet at indstille deres rutetaxakørsel. 

I stedet har Combus A/S indsat 
busser på ruter mellem de tre byer og 

lufthavnen. Prisen bliver endda lidt lavere: 
til Vejle 40 kr., Kolding 50 kr. og Horsens 
60 kr., børn det halve. 

I de 33 år, der er gået siden lufthavnen 
åbnede, har taxaruterne befordret mere 
end 600.000 passagerer. 
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Elektronisk ravage 
i luftrummet 

Af Thorbjørn Ancker 

Bærbare pc'ere, fax'er og mobiltelefoner har længe været mistænkt for 
at forstyrre flys kommunikationssystemer. 

Kan flypassagerer, der anven
der elektronisk udstyr ved start 
og landing og under selve 
flyvningen, virkelig påvirke 
flyets instrumenter? I takt med 
at stadig flere anser det for ab
solut nødvendigt at være ud
styret med bærbar telefon, 
computer, fax, personsøger 
osv., trænger spørgsmålet sig 
på om, hvilke typer elektronik 
det er forsvarligt at anvende 
under flyvning. 

Den internationale organi
sation Radio Technical Com
m issi o n for Aeronautics 
(RTCA) har siden 1982 fået ind
rapporteret 137 tilfælde, hvor 
flypassagerers anvendelse af 
forskelligt elektronisk udstyr på 
en eller anden måde har for
styrret kommunikationssyste
merne i flyet. I de fleste tilfælde 
har instrumenter givet fejlvis
ning eller er simpelthen holdt op 
med at virke. I alle tilfælde vend
te instrumenterne tilbage til nor
mal funktion, nårflypassageren 
blev bedt om at slukke for 
elektronikken. 

RTCA anbefaler nu et ge
nerelt forbud mod brug af den 
nye generation af elektronik, 
hvor der f.eks. er indbygget fax 
og telefon i de bærbare pc'ere. 

Ingen regler på området 

Ifølge det internatio· 
nale magasin Com
puterworld, der net
op har gennemført 
en undersøgelse af 
problematikken, er 
der flere og flere ek
sperter, der ønsker 
at forbyde anven
delsen af alle elek
troniske produkter 
under flyrejser. Selv 
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Nu kræves de forbudt på flyrejser. 

den lave elektromagnetiske 
stråling, som en bærbar com
puter eller en transistorradio 
udsender, kan transmitteres 
via flyets aluminiumsskrog og 
påvirke instrumenter i cockpit
tet. 

- I Danmark har vi ikke ud
stukket regler for anvendelsen 
af elektronisk udstyr om bord 
i fly, siger Kjeld Storm Laursen, 
Flyvesikringstjenesten. Men 
flyselskaberne har selv indført 
et forbud mod brug af alt elek
tronisk udstyr under start og 
landing, samt et generelt for
bud mod brug af mobiltelefo
ner under flyvningen. 

Behov for frekvenser 

Interferens med luftfartens 
kommunikationsmidler er et 
emne, der beskæftiger os me
get, siger Kjeld Storm Laursen. 
Den form for forstyrrelser, der 
hidrører fra passagerkabinen 
under flyvning, er jo kun et en
kelt eksempel. Presset på fre
kvensområderne er voldsomt 
øget de seneste år som følge 
af den store stigning i lufttra
fikken, og dermed stiger risi
koen også for interferens affor
skellig art. Behovet for tre-

kvenser - også udenfor luft
fartsområdet - er nærmest 
eksploderet, og har nødven
diggjort en skærpet opmærk
somhed fra vores side i be
stræbelserne på at beskytte 
luftfartens egne frekvenser. 

For nogle år siden blev det 
vedtaget at indføre strengere 
krav til luftfartøjers udstyr, da 
lokalradioerne dukkede op 
med stor sendereffekt i fre
kvenserne lige under luftfar
tens navigationsbånd. Et an
det eksempel er de store mo
bile satellitjord stationer, der er 
dukket op i landskabet i forbin
delse med nyhedsformidling. 
Nu sendes der som bekendt 
direkte fra "åstedet" og hjem 
til nyhedsbureauerne via sa
tellit, og sådan nogle kraftige 
sendere giver problemer i for
hold til et avanceret og sårbart 
landingssystem som ILS. Af 
samme grund er der nu indført 
beskyttelseszoner om hvert 
enkelt ILS-anlæg. 

Eksempler herhjemme 

- Der har været eksempler her
hjemme på, at f.eks. brugen af 
mobiltelefoner kunne påvirke 
flyenes elektroniske systemer, 

Kabinen pil et trafikfly, her Canadair Regional Jet, mil ikke 
bruges som arbejdsplads for kontorelektronik. 

fortæller Gustav Rasmussen, 
Luftfartstilsynet. Et luftfartssel
skab oplevede for nogen tid si
den, at når piloterne talte i bær
bar telefon fra cockpittet mens 
flyet holdt på forpladsen, så 
var der en af flyets computere, 
der gik i sort. Det var en såkaldt 
Bungy-computer, der bl.a. kon
trollerer højderorstrimningen, 
og det er jo ikke helt uvæsent
ligt, om sådan en fungerer! 
Hver gang man havde benyttet 
den bærbare telefon, måtte 
man genstarte computeren. 
Man løste så problemet ved at 
montere en udvendig blad
antenne under flyets skrog og 
koble telefonen til den. 

Følger udviklingen 

Man har også flere steder i ver
den haft problemer med Ome
ga navigationssystemet i for
bindelse med flypassagerers 
brug af elektronik. Systemet, 
der nu er ved at være forældet, 
sender fra 8 jordbaserede sta
tioner. Her var det nok til at slå 
signalet ud, at en passager sad 
i kabinen og spillede compu
terspil. Der var navnlig et en
gelsk charterselskab, der hav
de problemer, fordi de basere-

de sig meget på Omega
kæden. 

Luftfartstilsynet har ikke 
i øjeblikket planer om at gå 
ind og forbyde brug af elek
tronik under flyvning, men 
vi følger udviklingen nøje 
sammen med luftfartssel
skaberne og de interna
tionale organisationer, vi er 
medlem af, siger Gustav 
Rasmussen. 

(Efter SLV Nyt) 
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Ferie og flyvning 

Der er mange, der gerne vil til
bringe deres ferie i eksotiske 
omgivelser, men ikke bryder 
sig om at ligge hele dagen på 

en nok så dejlig sandstrand -
det er de simpelthen for aktive 
til. 

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

Velkommen hos 
Danmarks stærke 
forsikringspartner. 

@dan 
Luftfartsafdelingen 

Gammel Kongevej 60 
1 790 København V. 

Tif.: 31 21 21 21 

For dem tilbyder den nye 
danske rejsearrangør Bounty 
Club en kombination af ferie i 
Caribien og uddannelse/træ
ning på et og samme sted i 
sejlads, dykning, tennis, wind
surfing og - flyvning. Det fore
går på Guadelupe i Saint Fran
cois, en lille fiskerby, der har 
det hele: hoteller, golfbane, la
gune, strande, marina og fly
veplads, og man kan få under
visning på det niveau man 
måtte ønske sig. 

Bag Bounty Club står den 
kendte sejlsportsmandValde
mar Bandolowski og Erling 
Brodersen, i mange år direktør 
i Conair og Spies koncernen. 

Danske Instruktører 
Bounty Club anvender udeluk
kende danske instruktører, i 
flyvning Aage Brodersen, in
dehaver af Delta Fly, Roskilde. 
Han har været instruktør i over 
25 år og har mere end 25.000 
flyvetimer. 

Sæsonen går i Caribien fra 
oktober til og med april. Aage 
Brodersen vil dog i første om
gang kun være i Guadelupe ja
nuar og februar. 

Flyveskolen anvendergæng
se Cessna og Pi per typer, og 
Bounty Club tilbyder bl.a. PFT 

Aage Brodersen. 

- så er det klaret, inden flyve
sæsonen derhjemme begyn
der. På programmet står end
videre kunstflyvning, GPS un
dervisning, typeomskoling og 
rutinetræning. 

Men man kan også bruge 
sin ferie til at lære at flyve, 
delvist i hvertfald. Programmet 
for dem, der ikke har flyvercer
tifikat, omfatter 80 teoritimer 
og 20 timers flyvning. Det kan 
følges op i Danmark med teori
og radioprøve samt yderligere 
20-30 timers flyvning, heraf 15 
timer solo, inden man kan gå 
op til certifikatprøve hos Sta
tens Luftfartsvæsen. 

Fransk uden tårer 
Guadelupe er fransk, ikke en 
koloni, men en fuldt ud ligebe
rettiget del af Frankrig (,,amt"). 
Sproget er derfor fransk, men 
det skal man ikke lade sig af
skrække af, siger Erling Bro
dersen, der mener, at man kla
rer sig bedre med engelsk i 
Guadelupe end i Paris. 

Men da øen nu erfransk, så 
skal piloter have fransk certi
fikat. Men det er heller ikke 
noget problem, siger Aage 
Brodersen - det får man i bog
staveligste form .over disken". 

Flyver med Air France 
Flyveturen fra København og 
Billund er med Air France rutefly 
via Paris. Selve flyveturen tager 
ca. ni timer, og på grund af 
tidsforskellen er man fremme 
samme dags eftermiddag, som 
man afrejser om morgenen. 

Yderligere oplysninger hos 
Bounty Club, lrlandsvej 5, 
2300 København S, tlf. 32 86 
0666. • 
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VARME GAVEIDEER 
FRA KDA-SHOPPEN 

Vægure - Bordure -Armbåndsure - Termometre 

Forkæl dine venner, kunder,forretningsforbindelser eller dig selv med årets gaveide. 

Vækkeur - bordmodel: DM 64-DM 63 - DM 60 (diameter 8 1/2 cm.) 
Medlemspris pr. stk. excl. batteri kr. 198.-

Vægur: 9060 ALTIMETER (diameter 16 1/2 cm) 
Fåes også som DG Compass - Horizon og VOR. 
Medlemspris pr. stk. excl. batteri kr. 248,-

Termometer: 9061 AIRSPEED INDICATOR. (diamter 16 1/2 cm). 
Medlemspris kr. 248,-

Armbåndsure: Udformet som ALTIMETER, DG COMPASS og HORIZON, 
vandtætte, incl. læderrem. 

Flere nyheder 
på vej. 

Ring og hør 

Medlemspris pr. stk. kr. 345,-

Priserne er incl moms, men excl. forsendelsesomkostninger: 
Der er mulighed for firmalogo på nogle af urene. 

KDA SERVICE APS 
Lufthavnsvej 28 • 4000 Roskilde 
Telefon 46 14 15 00 • Telefax 46 19 13 16 
E-mail: kda@post8.te1e.dk 
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Satellitnavigation 
Hvorfor må man ikke forlade sig på satellitnavigation, når mulighederne er 
til stede og GPS modtageren allerede er installeret i luftfartøjet? 

Af Kjeld S. Laursen, 
Statens Luftfartsvæsen, Flyvesikringstjenesten 

Der findes i øjeblikket to satel
litsystemer, der til en vis grad 
bruges til luftfartsnavigation. 
Det er det amerikanske Glo
bal Positioning System (GPS) 
og det russiske Global Orbit
ing Navigation Satellite Sys
tem (GLONASS). De to syste
mer anvendes allerede i dag 
sideløbende med de traditio
nelle jordbaserede navigati
onssystemer. Og begge syste
mer er kandidat til ICAOs Glo
bal Navigational Satellite Sys
tem (GNSS). 

Hvordan kan det da være, 
at de nye systemer ikke er 
godkendt som primære navi
gationssystemer, og hvorfor 
tager det så lang tid at etablere 
og afprøve nye systemer, når 
de har været lanceret på mar
kedet i mange år? 

De gode gamle dage 
Ja i "gamle dage" - for ikke så 
mange år siden - var flyvning 
ikke så fremtrædende i vores 
hverdag. Der var ikke så man
ge fly i luften, og de navigati
ons- og kommunikationssy
stemer, man benyttede, var 
enkle og måske ovenikøbetlidt 
primitive. Men de gjorde god 
gavn, og flyvetid og brænd
stoføkonomi var ikke faktorer, 
der vejede så tungt. 

Brugen af radiokompasset i 
S0'erne var temmelig epokegø
rende. Med en Automatic Di
rection Finder (AOF) installeret 
i flyet og et rundstrålende 
radiofyr centralt placeret på jor
den kunne flyet navigere en 
route fra A til B. Godt nok ikke i 
en ret linie, men så i en elegant 
bue alt efter vindforholdene. 

Radiofyret anvendes stadig 
i stor udstrækning. Det ar
bejder på lave frekvenser om
kring 300-400 kHz. Her bevæ
ger radiobølgerne sig langs 
jordens overflade og signalets 
styrke er derfor afhængig af 
jordbundsforholdene. Forde-
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lene er, at teknikken er enkel 
og omkostninger til etablering 
og drift er rimelige. Ulemperne 
er den ringe nøjagtighed og 
svaghederne i forbindelse 
med variationer i jordbund og 
skiftende vejrforhold. 

Det klassiske system 
I 60'erne blevVHF Omnidirec
tional Radio Range (VOR) for 
alvor taget i brug som det 
gængse navigationssystem i 
Europa, og det er stadig i dag 
det klassiske navigationssy
stem for luftfarten. Systemet 
opererer iVH F frekvensbåndet 
i området 112-118 MHz. I dette 
frekvensområde sker signalets 
udbredelse efter "line af sight" 
princippet - dvs. sammenligne
ligt med en lysstråle. Kravet til 
VOR-systemet er, at der er 
optisk sigte mellem sender og 
modtager, og netop derfor er 
det genialt til luftfartsbrug, idet 
man her drager nytte af flyve
højden: jo større højde, jo større 
rækkevidde. 

Ved hjælp af udstyr i flyet 
beregnes radialerne til den 
ønskede VOR-station på jor
den og ved at følge disse ra
dialer, kan der flyves til eller fra 
en VOR-station på en måde, 
så der samtidig kompenseres 
for vindafdriften. Kombineres 
dette med en Distance Mea
surering Equipment (DME) så 
har man fremskaffet to værdi
fulde oplysninger til piloten, 
nemlig retning og afstand. 

VOR systemets styrke er 
enkel betjening kombineret 
med stor nøjagtighed. Svaghe
den er, at systemet kræver 
landbaserede installationer, 
og derfor ikke er anvendeligt 
over større havområder. 

Ubehagelig nabo 
Instrument Landing System 
(ILS) fungerer som VOR-sy
stemet også i VHF-frekvens-

området. I stedet for rundstrå
lende radialer sender ILS'ens 
Localizer et retningssignal hen 
over banens centerlinie i fre
kvensområdet 108-112 MHz. 
Kombineret med glidevinklen 
(Glidepath) ned mod banen, 
der sender på frekvensbåndet 
328,6-335,4 MHz, udgørdette 
et sikkert, gennemprøvet og 
meget pålideligt landingssy
stem. Men også dette system 
har sine svagheder. 

VHF frekvensernes "line of 
sight" egenskaber er kompro
misløse i kravene til terræn 
uden refleksgivende hindrin
ger. Det vil sige, at områder 
med bjerge, mange store byg
ninger osv. ikke er ideelle ILS
områder. Samtidig er både 
VOR- og ILS-systemer udsat 
for et voksende pres fra tjene
ster udenfor ILS- og VOR-frek
vensbåndene. 

En for luftfarten ubehagelig 
nabo er f.eks. de mange broad
c as t-s ta t i o n er. En enorm 
stigning i antallet af dis-se sta
tioner gennem de seneste år 
har gjort planlægningen af 
VOR- og især ILS-anlæg - me
get vanskelig. I et forsøg på at 
imødegå dette problem har 
ICAO vedtaget nye skærpede 
immunitetskrav til modtagerne 
i flyene. 

En løsning på problemerne 
med de klassiske ILS-syste
mer kunne måske være indfø
relsen af Microwave Landing 
Systems (MLS). Systemet kan 
levere de samme funktioner 
men arbejder på meget høje 
frekvenser omkring 5 GHz, og 
er derfor mindre afhængig af 
det omliggende terræn, sen
destationer mv. 

Frekvensbeskyttelse 
De nye satellittjenester, der 
kan levere både navigations
og landingsfunktioner vil også 
kunne være en løsning på pro
blemerne. Med et stort antal 

satellitter hængende over vore 
hoveder døgnet rundt åbner 
der sig næsten uanede mulig
heder. Den store antennehøj
de - 36.000 km for de geosta
tionære satellitters vedkom
mende - giver et perfekt dæk
ningsområde, og det er faktisk 
kun fantasi og økonomi, der 
sætter grænser for anvendel
sesmulighederne. 

Men der er stadig mange 
tråde, der skal samles, når 
man taler om et globalt satel
litbaseret navigationssystem, 
hvor der først og fremmest skal 
være fokus på "Flight Safety". 
Med de krav til luftfartens 
sikkerhed, der stilles, vil der 
nødvendigvis medgå megen 
tid inden samtlige processer er 
gennemført. 

Foruden de administrative 
og politiske forhold, der nødven
digvis skal afklares, må ICAO 
beskæftige sig indgående med 
alle de tekniske aspekter, som 
sagen indeholder. Her støder vi 
bl.a. på et for mange måske 
ukendt problem, nemlig 
spørgsmålet om frekvens
beskyttelse af luftfartssatellit
terne. En global frekvensbe
skyttelse er nemlig en absolut 
forudsætning for at man kan 
indføre et globalt satellitbaseret 
luftfartsnavigationssystem. 

Flight safety 
Vi ved, at hverken GPS eller 
GLONASS er tilstrækkeligt 
beskyttet mod interferens i de
res frekvensbånd i dag. Og 
uanset at begge systemer al
lerede er lanceret på marke
det, og at der allerede er instal· 
leret GPS udstyr i et utal af 
luftfartøjer, så forestår der sta
dig et omfattende "benarbej
de" inden f.eks. ICAOs krav til 
Flight Safety i alle flyvefaser er 
opnået. 

Som eksempel på forstyr
relser af satellitfrekvenserne 
kan nævnes, at det pågælden
de frekvensbånd (1559-1610 
MHz) i mange europæiske lan
de også anvendes af ikke
satellit tjenester. Derved umu
liggøres samtidig anvendelse af 
GPS i en række tilfælde. Des-
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uden kan der forekomme har
moniske forstyrrelser fra TV og 
lignende tjenester i andre 
frekvensbånd. Konflikten bli
ver umiddelbart forståelig, når 
man sammenligner de effekt
fulde TV-signaler med de sva
ge satellit signaler, der ofte 
har rejst mange tusinde km fra 
satellitten og ned til jordstatio
nen. 

Snak for 2,5 mia. US$ 
Endelig vil den eksplosions
agtige udvikling i de såkaldte 
Mobile Satellite Systems 
(MSS) i frekvensområdet lige 
under luftfartens navigations
bånd kunne give et uaccepta
belt niveau af såkaldt .spuri
ous emissions" (uønsket strå
ling). Et enkelt af disse MSS 
systemer, som står foran eta
blering, og som på grund af sin 
konfiguration er særligt kritisk 
for luftfarten, opererer med op
sendelse af 48 satellitter samt 
8 reservesatellitterl De ialt 56 
satellitter skal sendes i .low or
bit" i en højde af ca. 1.400 km, 
og det er kun et af mange sy
stemer. Det her omtalte syste
m er et såkaldt globalt kom
munikationsnetværk med et 
budget på ca. 2,5 mia. US$. 
Det indeholder bl.a. mobiltele-
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foner, der jo i sagens natur kan 
benyttes i områder tæt ved 
lufthavnenes kritiske landings
områder. 

Ingen kompromisser 
For bl.a. at fremme fleksibilite
ten når der skal vælges lan
dingssystemer for den civile 
luftfart har ICAO vedtaget at 
lade udvikle en såkaldt Multi 
Mode Receiver (MMR). Den
ne vil gøre det muligt for pilo
ten at vælge mellem de for
skellige systemer: ILS, MLS og 
GNSS. Dermed stilles de en
kelte lande mere frit hvad 
angår valget af jordstationer. 
Når de tekniske problemer 
med GNSS er afklarede, og de 
politiske, administrative og 
proceduremæssige aspekter 
er faldet på plads, så kan sa
tellittjenesterne indgå som pri
mærsystemer i luftfartsnaviga
tionen, og vil givet vis være til 
stor gavn for fremtidens luftfart. 
I øjeblikket forestår der en hård 
kamp med magtfulde øko
nomiske interesser om en glo
bal beskyttelse af luftfartens 
frekvensområder. Og at kam
pen er hård skyldes, at der ikke 
gås på kompromis med flyve
sikkerheden. • 

(Efter SLV nyt) 

Touch only! 
Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

Det endte med at være mere touch end go, da Tornado 45+ 15 
fra den tyske marines MFG2 landede påTirstrup med hjulene 
oppe den 12. september. 

Det var helt bevidst, at flaps ikke var nede til den fjerde og 
sidste high-speed landingsøvelse, men det samme kan ikke 
siges om understellet. 

Det gik først op for piloten, at han vist havde glemt noget, 
da flyets føltes underligt i landingen og motorerne ikke ville 
reversere. Han valgte at lade dem køre, da han hermed hav
de hydraulisk tryk og mulighed for at styre med sideroret, 
mens han fortsatte ned af banen i en sky af gnister med en 
indledende fart på 200 kts. Droptankene var hurtigt slidt igen
nem og det tilbageværende brændstof eksploderede og 
brændte dog uden tilsyneladende at skade flyet yderligere. 

For at undgå lysene for enden af banen drejede piloten til 
slut en anelse, og Tornadoen kom endelig til at stå stille lidt 
til højre for enden af den. Glideturen havde været på 2200 
meterl 

Først da blev motorerne slukket og besætningen kunne 
forlade flyet uden panik. 

Piloten var på omskolingstræning i forbindelse med lan
dingerne - .Spørg ikke om jeg bestod" var hans kommentar, 
da han steg ud på det friske grønne græs i Tirstrup. Hvad 
instruktøren gik og tænkte om hele situationen egner sig næp
pe til at blive trykt I et pænt blad. 

Billederne viser Tornado 45+ 15 ved baneenden iTirstrup 
og et par dage senere tilbage på hjul i en shelter, hvor den 
venter på transport tilbage til Tyskland. 



Rønhof fortæller 
Første udgave af luftkaptajn Kjeld Røn hofs erindrin
ger fra Anden Verdenskrig, er for/ængst udsolgt fra 
forlaget. 

» Vi fløj for friheden« er imidlertid udsendt I en ny 
udgave, hvor de to oprindelige bind er samlet I et. 
Med forfatterens tilladelse bringer vi her et af bogens 
kapitler, » Tyskere I luften igen«: 

Krigen var gået ind i en meget 
spændende fase. I Ægypten 
stod general Erwin Rommel, 
som nævnt, allerede ved El 
Alamein. Det var uhyggeligt at 
tænke på, at han havde en reel 
chance for at bryde igennem 
de allierede linier, og så ville 
intet kunne stoppe hans frem
færd mod Suez. Måske kunne 
han så oven i købet mødes 
med en udløber af den tyske 
hær fra Kaukasus, hvortil af
standen var mindre, end den 
strækning han allerede havde 
rejst med sin hær. Terrænet var 
dog spækket med bjergkæder. 

Hvis denne gigantiske knib
tangsmanøvre lykkedes, ville 
den tyske hær kunne rulle vi
dere mod en gigantisk sam
menslutning med japanerne et 
eller andet sted i Indien. Svag
heden ved en sådan plan, hvis 
den altså eksisterede andre 
steder end i vor fantasi, var, at 
hans forsyningslinjer ville blive 
enorme og derfor meget ud
satte. Han havde, desværre for 
os, en fordel ved, at næsten 
alle de muslimske folkeslag 
var fjendtlig stemt overfor Stor
britannien og Frankrig. Selv i 
Ægypten var der en fjendtlig 
indstilling mod den britiske 
hær. 

Den tyske hær stod i øje-

blikket stille ved El Alamein. 
Samtidig var de allierede, un
der kommando af general 
Montgomery, ved at samle 
enorme styrker på den ægyp
tiske side af fronten. Et gigan
tisk slag, som ville afgøre den 
frie verdens fremtid, syntes u
undgåeligt ved El Alamein. 

Vi spekulerede på om grun
den til at vi ikke så flere tyskere, 
var, at Luftwaffe havde sendt 
store styrker til ørkenen for at 
støtte general Rommel i det 
sammenstød, som syntes u
undgåeligt. 

Den 11. oktober var vi en tur 
inde over området ved Calais, 
hvor vi fik den sædvanlige vel
komst af luftværnsild. Det så ud 
som om Løftsgaard havde fået 
en træffer, da han fløj så under
ligt. Kort efter blev vi angrebet 
af tyske jagere, og da gik han 
ikke ind i et krapt drej sammen 
med os andre. Det blev ikke 
noget kønt syn. Hans fly lå i et 
ganske svagt, aldeles uforsvar
ligt svagt, drej. Forfærdet så vi 
ildstriber efter sporlys bore sig 
ind i hans vinger og motor. Et 
sekund efter var hans Spitfire i 
brand. Det var dog opmuntren
de at se Løftsgaard vælte sig 
ud over siden, og trods kugle
regnen, få sin faldskærm til at 
folde sig ud. Han dalede ned 

mod jorden omgivet af bræn
dende stumper fra flyet. 

Tyskerne forsvandt lige så 
pludseligt, som de var kommet. 
Eskadrillen samlede sig igen, 
og hvor meget vi end søgte, 
kunne vi ikke få øje på tyskerne. 

Marius Eriksen var rasende 
over atter at miste en af sine 
bedste venner, og det var ikke 
engang en måned siden, at 
Løftsgaard sidst havde måttet 
springe ud i faldskærm. Denne 
gang ville marinen ikke kunne 
samle ham op. Hvis han over
levede træfningen, ville han 
enten havne i en fangelejr, eller 
også måtte han flygte gennem 
Frankrig til Spanien. 

Vi afgik igen til Martlesham 
Heath. Denne gang fik vi rigti
ge skydeøvelser. Jeg havde 7 
træffere i forenden - og 28 træf
fere i agterenden af målet ud 
af en salve på 100 skud. Men 
så heldig kunne man vel ikke 
være hver gang. 

Den 18. gik vi ud på en re
kognoscering fra Martlesham, 
hvorfra vi kunne nå længere 
nord på langs den hollandske 
kyst end fra North Weald . Ved 
Hook van Holland fik vi salve 
efter salve fra svært kystartil
leri. Nogle af salverne var tem
melig nærgående, en salve 
sad endog midt i eskadrillen. 
Som ved et mirakel blev ingen 
af os buffet. Bortset fra det, var 
det en temmelig tam affære. Vi 
så ingen tyske jagere, og vi så 
ingen skibe. 

Den 21. oktober fløj jeg for 
første gang en af de nye mo
deller, Spitfire Mark IX, som 
med et utal af detaljer, adskilte 
sig fra vor"gamle"Spitfire Mark 
V. Den var en del tungere end 

vore femmere, men da moto
ren var meget kraftigere, steg 
den ikke så lidt bedre. I nogle 
og tyve tusinde fod trådte et 
ekstra superchargertrin i funk
tion. Man fik ligefrem et spark 
i ryggen, når det koblede ind, 
og så steg man igen som bare 
pokker, idet den store motor 
pludselig fik forøgede kræfter 
oppe i højden. 

Efterhånden var halvdelen 
af Eskadrille 332 udstyret med 
disse pragtfulde fly, men vi skul
le alligevel bruge vore gamle 
femmere, indtil hele eskadrillen 
havde fået nierne. Vi lå nu ofte 
højt oppe i stratosfæren og 
øvede kunstflyvning for at væn
ne os til denne nye og fremra
gende jager. Stratosfæren 
begynder i ca. 9 kilometers høj
de over polarområderne, og 
grænsen hæves til ca. 16 kilom
eter ved ækvator. Vi glædede 
os til at overraske tyskerne med 
denne nyerhvervelse på eska
drillen. Vi var i øvrigt beæret 
over at være mellem de aller
første eskadriller, som skulle 
udstyres med niere. 

Den 1. november afgik hele 
styrken endnu en gang til 
Manston, og selvfølgelig svir
rede det igen med rygter. Vi blev 
ikke holdt i uvished ret længe. 
Efterretningsofficeren fortalte 
os, at dette ville blive eskadril
lens sidste tur med femmerne, 
og hvilken tur det blev. 

Vi skulle krydse Den Engel
ske Kanal i "nul" fods højde, 
helt nede på dækket, som man 
siger. Målet var St. Orner fly
veplads, hvor vore værste pla
geånder holdt til. Det var dem, 
der havde banket os den 31. 
juli. Bag os ville der flyve 12 

Eskadrille 331 stillet op med daværende 
eskadrillechef Kaj Birksted stående nummer fem 
fra venstre. Det er ikke rigtigt klart, hvorfor cyklen 
skal med på billedet. Nummer tre fra højre er 
"Yankee« Olsen. Siddende på hug, nummer tre 
fra venstre Knud Bakke og helt ude til højre i 
samme række Sem-Olsen, som blev »henret
tet« af tyskerne i modstrid med Geneve 
konventionen. Resten af de tilstedeværende kan 
jeg desværre ikke genkende på dette gamle foto. 
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Boston lette bombefly. Vor op
gave var at bestryge St. Orner 
flyveplads med maskingevæ
rer og kanoner for at lette op
gaven for Boston flyene. Det 
var som at stikke hovedet i en 
hvepserede at forsøge at an
gribe St. Orner, hvor de fineste 
Luftwaffe eskadriller skulle 
være stationeret. Man sagde, 
at det var den stærkest beman
dede station i hele Frankrig. 

Der var især en vending, 
som majoren brugte under brie
fingen, der gav lidt sommer
fugle i maven. Han sagde nem
lig: 

"De overlevende fra St. 
Orner skal angribe en anden 
flyveplads på kysten". 

Da vi skulle starte op, råbte 
vi da også i ren galgenhumor 
til hinanden: "Nå! farvel da og 
ha' en behagelig spadseretur." 
Wærner gik lidt videre, idet 
han sagde: "Nå! farvel da, vi 
ses nok ikke mere." Han var 
min gamle studiekammerat. Vi 
havde delt værelse i et par 
måneder og kom udmærket 
ud af det med hinanden. 

Så sad vi i vore Spitfires og 
ventede på, at sekundviseren 
skulle snige sig op til tidspunk
tet for opstart. Der var signa
let! Chefens fly startede med 
et drøn, og næsten samtidig 
brølede resten af Rolls-Royce 
motorerne i gang. Manston 
havde aldrig været en behagel
ig flyveplads. For at gøre det 
mere pinligt for mig, så havde 
jeg fået et fly med samme ken
dingsbogstaver som det, jeg 
havarerede med den 3. okto
ber, nemlig AH-M. Græsstrå og 
støv blev hvirvlet op i luften af 
de enorme propellere, og vi var 
alle indhyllet i en uigennem
trængelig støvsky, efter at det 
første fly var kommet i luften. 
Det var bare at holde kursen 
hen over grønsværen på kom
passet og håbe på, at der ikke 
kom et andet fly i vejen. Det var 
det rene lotterispil. 

Da vi skulle flyve lavt for at 
undgå opdagelse, lå vi alle
sammen og rodede i en tyve 
tredive meters højde. Et øjeblik 
senere kom Boston flyene ind 
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fra siden, og så satte vi kurs 
mod Frankrig. 

Vi krydsede kysten 6 miles 
øst for Calais, og her fik vi en 
fortræffelig ild slynget imod os 
fra klitterne. Hør engang hvor 
blaseret man var blevet: "En for
træffelig ild:' Det var en veteran 
fra 16 tidligere operationer, der 
talte. Hvor må jeg undertiden 
have forekommet de andre 
øretæveindbydende. Nå! men 
i det samme så jeg tydeligt en 
af kanonstillingerne og åbnede 
ild ved at svinge min Spitfire lidt 
ud til siden. Bravo! Nu havde jeg 
dem i gyrosigtet. Jeg trykkede 
på affyringsknappen og så 
støvskyer rejse sig fra mine gra
naters nedslag. 

Flere soldater segnede, og 
skydningen standsede omgå
ende, idet de overlevende me
get fornuftigt søgte ly i bunke
ren. 

Efter denne episode fløj vi i 
rasende fart hen over en mas
se fredelige landsbyer, hvor 
der ikke var noget som helst 
at se, der havde med krig at 
gøre. Overalt vrimlede det med 
franskmænd, de vinkede som 
rasende, og så var luften 
pludselig fuld af sporlys igen. 
Granaterne kom susende fra 
alle kanter. De vinkende fransk
mænd hoppede på hovedet 
ned i de nærmeste grøfter, og 
det var meget klogt. Jeg havde 
lyst til at gøre det samme. 

Radioen var pludselig så 
fyldt med ordrer, at det næs
ten ikke var til at holde rede på 
dem. Et af Bostonflyene blev 
truffet i det samme, og gik ind 
i et fladt spin. Umiddelbart efter 
ramte det en bondegård, og da 
bombelasten endnu ikke var 
kastet, røg det hele i luften med 

et brag. Bondegård og fly var 
forsvundet i en gigantisk eks
plosion. 

Vi røg nu igennem den ene 
regnbyge efter den anden, og 
kursændringerfulgte slag i slag. 
Det var udmattende og til at 
blive idiot af at ligge og ma
nøvrere så voldsomt helt nede 
mellem husene, helt nede på 
dækket, som man sagde. Luft
værnsilden voksede til et sandt 
inferno. Foran mig lå Ræder, og 
jeg så en regn af projektiler bore 
sig ind i hans fly, flere metalstyk
ker, selv hele plader, faldt af det. 
"Phangg Phiv" lød det, og jeg så 
undrende på et lille hul med 
flænset kant lige ved siden af 
cockpittet. Hov! Der var en ma
skingeværrede oppe på toppen 
af et hus. Der var vist fire etager, 
og jeg jeg sendte en salve mod 
maskingeværstillingen. Jeg vil 
aldrig glemme synet af fire tys
kere, der sprang ned fra taget i 
panik. Der var vist ikke mange 
chancer for, at de ville slippe le
vende fra den lufttur. Det var ik
ke noget hyggeligt syn fra mit 
cockpit, og det kan næppe ha
ve set særlig godt ud fra jorden, 
hvor der overalt lå franskmænd 
og trykkede sig mod brostene
ne. Jeg tror ikke, vi traf nogle ne
de i gaderne. Vi prøvede i hvert 
fald på at undgå det. Granater 
susede hen over hustagene, og 
jeg pressede mig helt ned i bun
den af noget, der mindede om 
en stor boulevard, og noterede 
tilfreds, at man skød ovenover 
mig. 

Det var til at blive vanvittig 
af al det skyderi. Det var vist 
en rigtig heksekedel, vi var 
kommet ind i. Bostonflyene 
kunne åbenbart ikke finde de
res mål i regnen. Bare de dog 

Et par af vore Spitfires på es
kadrille 332 returnerer fra en 
patrulje. I forgrunden står Spit
fire AH-N på tre minutters be
redskab. Piloten befinder sig i 
vagtlokalet, hvor han skal være 
iført flyverdragt og svømme
vest. Kort, handsker, flyverhjelm 
osv. ligger klar i Spitfiren, og 
faldskærmen hænger klar på 
venstre vinges forkant. 

for pokker snart ville opgive 
deres forehavende. Det var 
dumt at rakke rundt i Frankrig 
på denne måde. 

"Masser af Focke Wulf bag 
os," lød det pludselig i radioen. 
Det fik Boston flyene til omgå
ende at suse op i skyerne. Vi 
drejede rundt imod de angri
bende tyskere og opdagede 
med det samme, at de var 
mindst tre gange så mange 
som os. Det var ikke så godt, 
og så susede vi også op i sky
erne og fløj hjemover på instru
menter. Eskadrillen havde mis
tet nok på denne tur uden at 
skulle friste skæbnen ved at 
slås med en overmagt af jagere. 

Wærner var blevet derovre. 
Da jeg pakkede hans tøj, kom 
jeg til at tænke på, hvad han 
havde sagt før togtet: "Nå! Far
vel da, vi ses nok ikke mere:• • 

Kjeld Rønhof: Vi fløj for 
friheden, Hundested 1996, 
355 s., 21,5 x 14 cm, indb. 
ISBN 87-90168-01-1. 
200, -kr., forsendelsesom
kostninger 35, - kr. Forlaget 
Four Stripes, Gøgevænget 
21, 3390 Hundested, giro 
nr. 742 41 08. 
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Flyveraftaler 
Af pilot, cand. Jur. Max Ulrich Klinker 

Aftaletyper 
I den erhvervsmassige del af 
luftfarten optræder i blandt 
mellem pilot og luftfartssel
skab en særlig aftaletype, som 
i mangel af et hidtil fastslået 
navn omtales som flyverafta
le. (En flyver er som bekendt 
en pilot). 

En flyveraftale er en aftale
type mellem luftfartsselskab 
og pilot, hvori piloten forpligter 
sig til ansættelse en længere 
årrække i forbindelse med 
omskoling til en af selskabets 
flytyper. Flyveraftalen er sank
tionsbestemt med et større 
økonomisk beløb. 

Fænomenet optræder så
vel i Danmark som internatio
nalt og hos såvel mindre som 
større luftfartsselskaber. Ne
denfor vil kun danske flyveraf
taler diskuteres. 

Somme tider fremstår fly
veraftalen, trods sin centrale 
vigtighed, blot som en del af 
ansættelsesaftalen, og andre 
gange er den udformet som en 
selvstændfg kontrakt. Men 
væsentligt er det at være op
mærksom på aftaleindholdet: 

Som fællesnævner er flyver
aftalen ofte udformet med en 
flerårig varighed, (typisk mel
lem to til fire år), og med store 
beløbsstørrelser, (alt mellem kr. 
20.000 og kr. 400.000, afhæn
gig af pågældende flytype er 
set). 

Manglende sondring 
Man bør bemærke sig, at der 
er tale om aftaler med uddan
nede piloter. Der er en væ
sensforskel på en omskoling 
og en uddannelse: 

En uddannelse er et aktiv, 
som på flere måder kan gavne 
den uddannede. En omskoling 
knytter sig til en forudgående 
uddannelse og kan typisk kun 
bruges specifikt. Mange indgå
ede flyveraftaler skelner ikke 
heri mellem. 

Mindre forvirrende bliver 
det ikke når Statens Luftfarts
væsen begrebsmæssigt heller 
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ikke sondrer. BL-6 serien an
vender konsekvent udtrykket 
,,uddannelse". 

Der kan være mange grun
de til at indgå flyveraftaler for 
såvel luftfartsselskab som pi
lot: 

Kvalifikation til mere kom
plicerede flytyper er en bekos
telig affære. Derfor har et sel
skab (arbejdsgiver) en forstå
elig økonomisk interesse i den 
netop omskolede medarbej
der ikke forlader sin stilling alt 
for hurtigt. 

Interessen kan søges vare
taget ved at forpligte piloten i 
en kontrakt. Selvom en kon
trakt kan have mange navne, 
fx. gældsbrev, konkurrence
klausul, tillæg til ansættelse, 
etc., er det en flyveraftales ind
hold, der reelt er tale om. 

Årsager til aftaler 
For piloten kan der være ad
skillige anledninger til at ind
gå en flyveraftale. 

For det første gælder det, 
som det i praksis gælder in
denfor alle specialiserede 
uddannelser, at såfremt den 
nyuddannede ikke indenfor en 
kortere periode kommer i 
gang, forfalder arbejdsmarke
dets interesse. For piloter er 
det årlige minimumsantal 
flyvetimer for at certifikatet kan 
forblive virksomt tilmed en vig
tighed. 

For det andet gælder det, 
at en civil flyveuddannelse er 
en bekostelig affære, som ofte 
ses financieret gennem lån. 

Sådanne kan hurtigt udvik
le sig til tikkende rentebomber, 
hvis de ikke afdrages. 

For det tredie gælder det, at 
for især den nyuddannede pi
lot, er erfaringsgrundlaget på 
dette tidspunkt så beskedent, 
at ikke alle luftfartsselskaber 
har umiddelbar interesse for 
denne. 

Alle tre forhold kan alene el
ler samlet være stærkt motive
rende for at undertegne en fly-

veraftale. 
Det er både i praksis og i 

den juridiske litteratur antaget, 
at en arbejdsgiver som hoved
regel skal afholde omkostnin
ger af en medarbejders kvali
fikation på produktionsappara
tet; en omskoling. Flyveraftaler 
ses da oftest også formuleret 
således, at det er arbejdsgiver, 
som "indtil videre betaler" eller 
,,lægger beløbet ud" for medar
bejderen· Hvilket i praksis vil 
sige, at piloten ikke skal betale 
noget som helst så længe den
ne forbliver i selskabet i den 
aftalte periode. 

Gyldighed 
Men hvis piloten efterfølgende 
ikke ønsker at være i et sel
skab over en længere periode, 
opstår problemet. Er det aftale
brud? Eller er flyveraftalen 
overhovedet gyldig ? 

Som i så mange andre re
lationer af livets forhold, kan 
der desværre ikke gives noget 
entydigt svar. Først og frem
mest må det bero på en fortolk
ning af den enkelte flyveraftale. 
Hertil er Aftaleloven og Funk
tionærloven af stor betydning. 
Navnlig Aftalelovens §§ 36 og 
38 samt Funktionærlovens §§ 
1809 21. Paragrafferne hand
ler om urimelige aftaler, aftaler 
om konkurrencehensyn og 
ikke ugunstige afvigelser i afta
ler med funktionærer. 

Retspraksis 
Kendt retspraksis på området 
er desværre sparsomt. I en 
dom fra Århus Byret i oktober 
1988, får den undladte son
dring mellem omskoling og ud
dannelse afgørende betyd
ning. Retten ser en rimelighed 
i piloten, som modydelse for 
sin modtagne "uddannelse" på 
en Mitsubishi MU-2 skulle for
blive i ansættelse i en aftalt pe
riode. Alternativt måtte piloten 
betale sig fra det. 

Anderledes blev resultatet 
i en afgørelse fra Østre Lands
ret i marts 1995. Her blev fly
veraftalen (Fokker F-27), i sin 
helhed tilsidesat som værende 
urimelig for piloten. Endvidere 
betonede retten, at hvis piloten 
skulle have været forpligtet til 

ansættelse en række år, måtte 
opsigelsesvarslet tilsvarende 
have været forlænget fra ar
bejdsgiverens side. I det kon
krete tilfælde til tre år. Det hav
de ikke fundet sted. Endelig 
bemærker retten, at arbejds
givers brug af konkurrence
klausul alene med formål at 
beskytte sin kapital ikke kan 
accepteres. 

Som et tillægsproblem skal 
det nævnes, at en flyveraftale 
også kan blive genstand som 
skatteobjekt. Endda med sto
re konsekvenser. Det vil dog 
ikke blive diskuteret videre her. 

Hybrid 
Sammenfattende må det hæv
des, at en flyveraftale i sin nu
værende form er en uheldig og 
uhensigtsmæssig hybrid, der 
er blevet til mellem to modsat
rettede hensyn: 

På den ene side et luftfarts
selskabs interesse i at beskyt
te sin kapital og på den anden 
en pilots ønske om en stilling 
uden samtidig at være ind
skrænket i sin erhvervsadgang. 

litteratur: 
Specialeafhandling "Flyverafta
ler", 1997 
Bryde Andersen: ,.Praksis 
Aftaleret", 1995 
Svenning Andersen:"Funktions
ret", 1993 
Gomard:.Obligationsret'', 1993 
Syv nyere flyveraftaler fra 
dansk luftfart. 

Forfatteren 

31 ar. Flyvestyrmand i 
SAS. DC-9. Har ogsa 
svæveflyvecertifikat) . 
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Navne 

90år 

Oberstløjtnant 
P.N. Brandt-Møller 
En dag afvigte sommer mødtes 
en lille kreds af modne mænd, 
alle medlemmer af Danske 
Flyvere, til en frokost i Tivoli. 

En af dem var - som så 
mange pensionister - begyndt 
at spille golf og udbredte sig i 
begejstrede vendinger om 
denne sports fortræffelighe
der. Med et vendte han sig mod 
oberstløjtnant P. N. Brandt
Møller og spurgte: 

- Hvad med dig - er du ikke 
også begyndt at spille golf? 

Svaret var kort og koncist: 
- Næh .... så gammel er jeg 

ikke blevet endnu. 
Den 24. november bliver 

han 90! 
Brandt-Møller har en tem

melig usædvanlig baggrund for 
en flyverofficer, idet han var 
cand. mag. i matematik, fysik og 
kemi, da han i 1934 kom ind på 
Hærens Flyvertroppers Flyve
skole, i øvrigt på det første hold, 
der blev uddannet i Værløse. 

Senere gennemgik Brandt
Møller Hærens Officersskole 
og påbegyndte et toårigt kur
sus i Aeronautical Engineering 
ved Royal Air Force. Det måtte 
han imidlertid afbryde efter det 
første år pga udbruddet af An
den Verdenskrig. 

I de sidste krigsår opholdt 
han sig i Sverige, hvor han gjor
de tjeneste i Flygvapnet og Den 
danske Brigades flyverafdeling. 

Efter krigen genoptog han 
sine studier i England, nu ved 
University of London. Fra 1947 
til 1951 var han chef for Flyve
mekanikerskolen og fra 1953 
til 1963 for Flyvevåbnets Offi
cersskole, hvorefter han blev 
chef for Flyvestation Vedbæk. 
Han afgik med pension i 1967. 

Ved siden af sin officersger
ning var han i en snes år tillige 
lektor i aeroplanlære ved Dan
marks tekniske Højskole. 

Brandt-Møller er æresmed
lem af Foreningen Danske Fly
vere. 
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75år 

Grosserer 
Kurt Holdt 

Kurt Holdt, den mand, der først 
i tresserne indførte fald
skærmssporten i Danmark, 
bliver 75 år den 12. november. 
Han var Dansk Faldskærms 
Unions første formand og er 
æresmedlem af unionen. 

Kurt Holdt lærte at flyve i 
1959 hos Morian i Skovlunde 
og har gennem årene ejet en 
lang række fly, KZ III, KZ VII, 
KZX, Falco, ZlinTrener, SF260 
og PA-28. 

11988, altså det år han fyld
te 66, tog han til Florida og gen
nemgik et kunstflyvningskur
sus på Pitts Special - og han 
fortsatte indtil i år med at flyve 
kunstflyvning! 

Reception den 12. novem
ber fra kl. 15 til 18 i Eventyrer
nes Klub, Nyhavn 53 i Køben
havn. 

Udnævnelse 

Oberst 
A.R. Pedersen 
Oberstløjtnant Arne Richard Pe
dersen (pilotnavn RIP) er pr. 1. 
oktober udnævnt til oberst. Han 
har fra samme dato overtaget 
posten som chef for FSN Skryd
strup efter oberst J.F. Autzen 
(FRI), der nu er stabschef ved 
Flyvertaktisk Kommando. 

RIP, der er 50 år, indtrådte 
i Flyvevåbnet i 1966 og efter 
pilotuddannelse i Canada og 
ved Træningseskadrillen fløj 
han Hunter i ESK 724 og F-
104G i ESK 723 til 1981, da 
han blev instruktør på NATO's 
flyveskole i USA. 

I 1985 kom han tilbage til 
Danmark og forrettede tjene
ste i Forsvarsstaben/Flyver
staben til 1988, da han blev 
chef for Flyveskolens operati
onssektion. 

Fra 1991 til 1993 var RIP 
chef for Flyvertaktisk Komman
dos flyvesikkerhedssektion og 
samtidig flyvesikkerhedsin
spektør, hvorefter fulgte to år i 
Forsvarskommandoen. I 1995 
blev han chef for operationsaf
delingen ved FSN Ålborg. 

Dødsfald 

Trafikflyver Poul Olsen 

Efter lang tids alvorlig syg
dom fik Poul Olsen omsider 
fred dem 24. september. 
Han blev kun 63 år. 

Flyvning blev Pouls liv, i 
og uden for arbejdstiden. 
Han var flyvemekaniker i 
Flyvevåbnet (ESK 721) og 
SAS, fløj som flyvemaskinist 
i SAS, Transair Sweden og 
Sterling Airways og blev så 
uddannet som pilot og fort
satte som sådan i Sterling 
lige ti l selskabet lukkede. 
Det blev til i alt 28 år i Ster
ling - og ca. 20.000 flyveti
mer. 

I fritiden gjaldt det Lions 
og jagt, men det var især 
gamle fly, Poul gav sig af 
med, fx samlede han på Ti
ger Moth og havde dele til 
fire fly på lager. Fra Portugal 
skaffede masser af reserve
dele til det T-33 renovering-

sprojekt, der desværre måt
te gå på vågeblus, da spon
soren (Sterling Airways) 
standsede. Han var også 
kraftigt involveret i Harvard
projektet, som heldigvis sy
nes at blive realiseret og han 
var en af hovedpersonerne 
i arbejdet for at redde de 
gamle hangarer i Avedøre. 

Det var også Poul Olsen, 
der stod for opbygningen af 
charterflyveafsnittet på Dan
marks Flyvemuseum, og han 
skaffede flere hundrede en 
oplevelse for livet ved at orga
nisere en serie rejser til EAA 
Fly-in i Oshkosh. 

Meget af det, dette hyper
aktive menneske havde pla
ner om, blev ikke ført ud i livet. 
Alligevel kan det uden over
drivelse konstateres, at få 
har nået at udrette så meget 
som Poul Olsen. 

Stephan Auer 
Fust Officer 
LaudaArr 

John Barbas 
Captain, Flight T rainer 

Barry Roche 
Pilot 

Pecrol,um H,~coptm Ine USA'"'"''' 
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We offer college degree options, assistance withJ- J/M-1/F-1 visas, hous
ing, transportation and other student services. 
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SIERRA ACADEMV OF AERDNAUTICS 
OAKLAND INTERNATIONAL AIRPORT 
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Tel: 510.568.6100 • Fax: 510.553.0747 
Web: www.sierraacademy.com 

Erna,!: admissions@sierraacademy.com 

In Scandinavia contact: Jorgen Andersen Tel: +45.4879.4525 
Nellerodvej 22, DK 3200 Helenge Fax: +45.4879.8722 

Aircroft Mechanic & Dispatcher Troining Programs also availab/e. 

31 



Model
siderne 

Af Wilhelm Willersted 

SAAB B 17 er et midtvinget,en
motoret, let bombe- og recog
n os c er in g s f I y, hvis første 
flyvning fandt sted den 18. maj 
1940. 

Konstruktionen var i første 
omgang tænkt som et rent ob
servationsfly, men senere ud
viklede SAAB's ingeniører ma
skinen til et regulært kampfly, 
som aktivt kunne indgå i for
svaret af Sverige. 

På grund af krigen var det 
ikke let for svenskerne at an
skaffe, endsige udvikle egne
de flymotorer. Det er derfor, at 
SAAB B 17 kom til at optræde 
med tre forskellige flyrnotarty
per, nemlig Pratt & Whitney 
TwinWasp og Bristol Mercury, 
som begge blev licensbygget 
af Svenska Flygmotor, samt 
senere for B 17C's vedkom-

Brigadens trumf 
i ærmet 

Da den såkaldte "danske brigade" var under opbygning i det neutrale 
Sverige i de sidste år under den tyske besættelse af Danmark, stillede 
den svenske regering 15 fly af typen SAAB 817 til rådighed for dan
skerne. Det var tanken, at flyene skulle kunne sættes ind i forbindelse 
med den tyske kapitulation, når den danske brigades tropper gik i land 
for at rydde op efter besætterne. 

Selv om de mange danske militærpiloter, der hinsidan gennemgik den 
intense kamptræning med den svensk-konstruerede dykbomber - for
mentlig til deres ærgrelse - ikke kom i aktion, må man historisk - og 
mere besindigt - glæde sig over, at det hele fik denne - trods alt - frede
lige udgang. Der blev jo ikke brug for styrtbombning af de tyske trop
per, som var under retræte sydpå. Kabalen gik op - de kampklare sven
ske trumfkort kom ikke ud af ærmet - og alle femten fly blev leveret 
ubrugte tilbage med tak for lån! 

B 17 - som i fin, flyvende form var med i festlighederne omkring SAAB s 
60-års fødselsdag for nylig på fabrikkens egen flyveplads i Linkoping -
er emnet for denne måneds model-præsentation. Flyet er nemlig kom
met i et herligt samlesæt i skala 1 :72 fra "Marivox", som er en svensk
polsk plasticmode/fabrikant, der netop her lanceret en fin model af SAAB 
B 17 i skala 1: 72 - oven i købet også med de danske brigadedeca/s. 

Samlesættet i skala 1 :72 er et godt byggesæt, der yder fuld 
retfærdighed til typen, og der er heldigvis danske decaler med i 
æsken. Her er flyet i to typiske vinkler. 

mende udstyret med de itali
enske Piaggio P-XI bis RC 
40D-motorer. 

Det robuste, svenske fly 
kunne forsynes med optræk
keligt ski-understel, og det blev 

Øverst ses en 817 i dansk bemaling - og nederst den særlige 
søversion af flyet. 

SAAB B 17 C 

SAAR S17S 
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I forbindelse med SAABs 60 
års jubilæum i september blev 
SAAB 817, fabrikkens første 
flykonstruktion, fotograferet i 
formation med Gripen-SAABs 
nyeste fly. 

også bygget i en ren vand
vers ion - S 178S - med 
pontoner. 

I det hele taget var under
stellet en typisk detalje ved 
SAAB 817. Konstruktørerne 
lod de store, udfældede under
stelsben virke som klodsede -
men meget effektive dyk
bremser. 

SAAB B 17 var i tjeneste i 
Flygvapnet fra 1942 til 1948. 

Det ethiopiske flyvevåben 
anskaffede i 1947 ialt 47 ek
semplarer, som gjorde tjene
ste i denne afrikanske stat ind
til 1953. I mange år derefter 
kunne man iøvrigt se stakkels 
vejrbidte og korrosions-an
grebne eksemplarer stå i so
len og helt åbenlyst gå til grun
de - hvis man kom på de kan
ter. 

Der er ialt brevet bygget 
325 SAAB B 17 i de forskellige 
versioner. Flyet kunne i bom
berversionen medføre 700 kilo 
bomber i størrelser fra 50 kg til 
500 kg. 

Da det svenske flyvevåben 
udfasede sine "krigeriske" B-
17, blev nogle overladt til 
Svensk Flygtjå.nst, der benyt
tede maskinerne til skyde
måls-flyvninger. 

På museer i Sverige er der 
bevaret to 817. Det er dels et 
søfly - altså en SAAB S178S 
samt en af de første B 17 A, der 
har gjort tjeneste blandt andet 
på F14 i Halmstad. 

Flot jubilæumsgave 

Da Danmark den 5. maj 1970 
kunne fejre 25-året for befriel
sen, overrakte repræsentanter 
for Flygvapnet på den svenske 
regerings vegne ved en højti
delighed på Egeskov Veteran
museu m på Fyn en komplet 
SAAB B 17 i "danske farver" til 
det danske flyvemuseum, re
præsenteret af Kongelig Dansk 
Aeroklubs flyvehistoriske sek
tion. 

Det var en af de overleven
de B 17 A fly, der havde gjort 
tjeneste som målslæbningsfly 
i Svensk Flygtjånst. Flyet var 
flot istandsat - men desværre 
ikke flyvende. Det blev udstillet 
på Egeskov og senere flyttet 
til flyvemuseet i Billund, hvor 
det nu står og venter på sin 
endelige placering. 

Svenskerne var ikke færdi
ge med 817, for i sommeren 
1996 besluttede man, at end
nu et af de fly, som Svensk Flyg
tjå.nst havde haft i brug, skulle 
bringes i flyveklar stand, så det 
behørigt kunne deltage i 60-
års flyvestævnet i Linkaping. 

Flyet - med den civileregi
strering SE-BYH-havde stået 
godt beskyttet siden1968 og 
var derfor i rimelig god teknisk 
stand. En håndfuld eksperter 
gik nu ihærdigt i gang med at 
gøre flyet klar til at komme i 
luften igen. 

Efter mange trælse - eller 
herlige (alt eftertemperamen
tet og enthusiasmen ) arbejds
timer var flyet igen klar til at gå 
i luften! 

Første vellykkede motor
start fandt sted den 2. april i år 

SAAB B 17 lavede en flot opvisning i Linkaping ved SAAB jubilæet. Her lander maskinen efter 
flyvningen og ruller majestætisk forbi publikum . 

og førsteflyvningen skete den 
11. juni - og så var flyet fit-for
fight - og flight - til SAAB-fød
selsdags-opvisn ingen, der 
fandt sted søndag den 7. sep
tember. 

Det var et herligt syn at ny
de SAAB B 17 flyet og høre den 
snerrende, hyggelige brum
men fra stjernemotoren, da fly
et efter meget kort tilløb kom i 
luften, og snart efter kunne de 
mange tusinde tilskuere glæ
de sig over den kendte fly-kon
struktion, der som en ren yng
ling boltrede sig i luften over 
SAAB-feltet, hvor så mange 
andre herlige fly konstruktio
ner har begyndt karrieren. • 



Oscar 
Yankee 

Kommentarer 

Bolkow Junior OY.BVP er byg
get i 1965, ex D-EJNE. Regi
streringsbetegnelsen OY-BVP 
har tidligere (1985-88) været 
benyttet af en Cessna 337D 
Super Skymaster. 

Boeing 727 OY-SEW er 
bygget til Aerolineas Argenti
nas som LV-MIM og fløj første 
gang den 1 o. november 1978. 
Den ejes nu af Pacific Air Corp. 
i San Francisco og var indre
gistreret N920PG, indtil den 
kom til Danmark for at flyve 
fragt forTNT, opereret af Ster
ling European. 

Nye fly 
på DAVS 
Dansk Veteranflysamling i 
Stauning har som gave modta
get den An-2 (CCCP-55721 ), 
som har overvintret på Thisted 
Lufthavn i adskillige år. 

Flyet mangler desværre vin
ger og haleflader, så den skal 
ikke udstilles med det samme. 
Historien vil vide, at en tysker 
købte flyet, men pengene slap 
op, da han havde fået vinger og 
hale flyttet til Tyskland. 

Så hvis nogle har et ekstra 
sæt liggende, hører DAVS ger
ne fra dem. 

Og den 26. august ankom 
kvalificerede folk fra Flyvesta
tion Ålborg med CF-104 Star
fighter R-888. Den er i særde
les fin stand, da den har stået 
på den nu lukkede Ålborg-af
deling af Teknisk Museum 
siden 1986. Den tidligere .ejer'' 
var Eskadrille 723, der erhver
vede den i 1972. 
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Tilgang 

OY- Type Fabr. nr. Reg.dato Ejer 

BVP Bolkow Bi 208C 
SEW Boeing 727-200 

588 
21688 

8.9. 
25.9. 

Bo Vincent Petersen, Kolding 
Sterlig European Airlines, Kastrup 

Slettet 

OY· Type Dato Ejer 

EDA Jetstream 31 4.9. Sun-Air, Billund 
VIG Piper PA-38-112 2.10. Aksel Vig Rasmussen, Horsens 
XRT Rutan Solitaire 18.9. Kjeld Pedersen, Tønder+ 

Ejerskifte 

OY• Type Reg.dato Nuværende ejer 

AAM PA-22-150 
AFH M.S. 885 
BYV Bolkow Junior 

3.10. Jytte Maibom, Valby 
12.9. Søren Kristensen, Nr. Asmindrup + 
16.9. Bolkowgruppen, Stenstrup 

CTR Navajo 20.8. Foxtrot Juliet, England 
CTR Navajo 17.9. Frans Pind, Nuuk 
HEG Schweizer 269C 5.9. H5 Airservice, Stauning 
XUU Ventus cT 16.9. Stener Leander, Holstebro 
XZG Scheibe SF-25C 18.9. Falkeklubben, Viborg 

Starfighter R-888 ankommer til Stauning. 

Årsag 

Solgt til Tyskland 
Solgt til England 
Solgt til Australien 

Tidligere ejer 

Jørgen Pedersen, Gesten 
Finn Pedersen, Nykøbing S 
Stig Vejling Hansen, 
Svendborg 
SOCO System, TTåstrup 
Foxtrot Juliett, England 
Peter K. Hansen, Rødvig 
Ib Wienberg, Silkeborg 
Falkegruppen, 
Frederikssund 

Antonov An-2 er noget af en basse! 



Protektor: 
Hans Kongelige Højhed Prinsen 
Præsident: 
Grev Flemming af Rosenborg 
Formand: 
Aksel C. Nielsen 

Generalsekretariat, blbllotek og KDA-servlce 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 

Åbent man. -tor" 09.00-16.00, tre. 09.00-14.00 
Første lørdag i måneden 10.00-15.00 
E-mail: kda@post8.tele.dk 
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FLYV - Knud Larsen ................ ................. ........... 46141502 
Generalsekretær Henrik N. Knudtzon .............. .... 46141503 
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Telefax ................................................................. 46191316 

KDA's bestyrelse Telefon Ansvarsomr.Ade 
Aksel C. Nielsen (lmd.) 98 29 36 36 Internationalt 
Bent Holgersen (næstfmd.) 75360825 Teknik/miljø 
Dan Vendelbo 46 18 69 09 
Palle J. Christensen 86 67 04 48 Public Relations 
Vagn Jensen 86441133 Uddannelse 

PR-udvalget 

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

Dansk Drageflyver Union 
Dagmar Skov 
Gl. Kirkevej 1, Tiset, 651 O Gram 
Telefon 74 82 20 15 
Fax 74 82 24 00 

Dansk Faldskærms Union 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 
2605 Brøndby 
Telefon 43 26 26 26, lok 2775 
WEB-adr.: www.dfu.dk 
E-mail: dfu@post8.tele.dk 

Dansk Kunstflyver Union 
Jason Green 
Åhusene 5, 3500 Værløse 
Telefon 44 49 08 38 

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

Organisationsnyt 

Dansk Svæveflyver Union 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholtvej 10, 7 400 Herning 
Telefon 97 14 91 55 
Fax 9714 91 08 
Resultatservice:Tlf.: 9714 93 25 
WEB-adr.: www.dsvu.dk 
E-mail: arnborg@dsvu.dk 

Dansk UL-Flyver Union 
Dagmar Skov 
Gl. Kirkevej 1, Tiset, 651 O Gram 
Telefon 74 82 20 21 
Fax 74 82 24 00 

Frltflyvnlngs-Unlonen 
Jens B. Kristensen 
Skalborgvej 4, Rørth, 8300 Odder 
Telefon 86 56 07 54 

Llnestyrlngs-Unlonen 
Henrik Bentzen 
Hedegaardsvej 29, 1 tv, 2300 Kbh. S 
Telefon 31 55 40 71 

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

Formand: 

Kongelig Dansk Aeroklub's 
PR-udvalg holdt møde i Ebel
toft Færgehavn lørdag den 27. 
september. 

Udvalget består af Palle J. 

Blandt de midler der tages 
i brug kan i flæng nævnes Flyv, 
ny folder om flysport, Inter
nettet, udstillingsmaterialer 
mm. 

~u-
D•n•k Motorflyver Union 
Adresse· 
TofllundgårdveJ 12, 
Mikkelborg, 6630 Aoddfng 
Fax 75 51 83 42 

Dagmar Theilgaard 
tlf.arb. 

Næstformand: Mogens Thaagaard 
Kasserer: Vagn Jensen 
Sekretær: Ove Dyvad Jørgensen 
Bestyrelsesmedl.: Richard Matzen 

Louis Rovs Hansen 
Bjarne Hammer 

74 84 82 80 
75 518755 
97145373 
86441133 
53 67 73 05 
53 615250 
98421599 
465904 02 

Christensen (formand), Dag
mar Theilgaard, Christian Ra
tenburg og Knud Larsen (sekre
tær). 

Hovedmålsætningen for ud
valget er at arbejde for Kon
gelig Dansk Aeroklub, de tilslut
tede unioner og de sportsgrene 
disse repræsenterer - dels 
gennem direkte PR, men pri
mært gennem støtte og vejled
ning til unioner og klubber. 

Møder 

AMU-Medielinjen ved Nord
jyllands Mediecenter er som 
deres afslutningsprojekt i gang 
med at optage en videofilm om
handlende flyvningens fritids
og sportsaktlviteter. På trods af 
et meget kort varsel og års
tidens ustabile vejr er det ud
valgets håb at det lykkes at gø
re filmen færdig inden udgan
gen af november. 

Flyveteknisk Selskab 
Mandag den 17. november kl. 18.00. Besøg hos Satair. 
Mødested: Amager Landevej 147A, Kastrup. 
Obs! Begrænset deltagerantal, tilmelding derfor nødvendig på 
tlf. 33 15 65 65, lokal 2055 eller fax 33 15 37 07. 

Dansk Flyvehistorisk Forening 
Lokalafd. København 

Onsdag den 19. november kl. 1930 i auditoriet på Svane
møllens Kaserne, bygn. 23,2: Flyveskolen p/1 Avnø 1965-69. 
Foredrag af major Orla Fisker. 

Københavns Flyvehistoriske Selskab 
Onsdag den 19. november kl. 1900 på Tycho Brahe Plane
tarium, København: Mit liv med og uden vinger. 
Foredrag af major B.W. Andersen (WAN). 

Nyt fra motorflyveklubberne 

Ølgod Flyveklub har fejret 20 års jubilæum den 22. september 
med en stor fest. Julefrokosten holdes den 22. november kl 13.30 
og den årlige generalforsamling afholdes den 18. februar 1998. 

Holbæk Flyveklub havde den 31. maj klubtur til Sylt via Tønder 
Flyveplads i herligt forårsvej. Den 3. august var der, også i dejligt 
vejr, tur til Fur, hvor medlemmerne i bedste Bjarne Riis stil på 
lånte cykler besteg de store bakker og beskuede den smukke 
udsigt over Limfjorden. 

Klubben afholdt i slutningen af maj i samarbejde med 
Vestsjællands Amt og Statens Luftfartsvæsen et møde med 
pladsen naboer for at fortælle om miljøgodkendelsen, de tilladte 
operationer på pladsen og evt. baneudvidelse. 

Efter at et par mavesure naboer havde fået luft og svar på 
deres spørgsmål, endte mødet særdeles positivt. Klubben har I 
oktober afholdt follow-up møde med repræsentanter for naboerne. 
Det var også et meget positivt møde. 

Den 6. november er der besøg på Audebo Pumpestation og 
den 25. november kommer klubmedlem og flyveleder Claus 
Christiansen og fortæller om beflyvning af Københavns lufthavn 
Roskilde, om luftrum og andre nyttige ting. Den 5. december er 
der julefrokost i klubhuset efter samme koncept som tidligere. 
Den 14. januar følger vi mødet med Claus Christiansen op med 
et besøg i tårnet på EKRK. DMI har planer om at opsætte en ny 
vejrstation i Holbæk på marken nord for flyvepladsen. Hvis 
planerne bliver realiseret vil klubben kunne få mulighed for at 
trække aktuelle vejroplysninger fra en terminal I klubhuset. 
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Svæveflyvning 

HB nr. 4 (97/98) 8-9/11 
17/11 
27/11 
29/1 
7-8/2 
28/2 
7/3 
21-31 /5 
6-13/6 
22/6-10/7 
22/6-4/7 
13-23/7 
18/7-2/8 
15-16/8 
7-23/8 

Værløse Svæveflyveklub 
Rejsehold, Vestjysk Svæveflyveklub 
HB nr. 5 (97/98) 
Svæveflyvekonference 
Repræsentantskabsmøde 
$-kontrollant- og flyvechefmøde 
DM, Arnborg {chef Kaj Fredsø Pedersen) 
Sjællandsmesterskabet 
EM klubklasse, Tjekkiet 
NM juniorer, Norge 
Arnborg Åben 
EM Lezno, Polen 
Nordisk Svæveflyvedag 
Bavaria-Glide (for-VM) 

Ballonflyvning 

15-25/11 VM, Saga, Japan 

Drageflyvning 

1/11 Repræsentanskabsmøde - Sjælland 

Nyt fra 
konkurrence
udvalget 
Arnborg Åben er blevet en stor 
konkurrence - og det er vi alle 
glade for. Det er jo skønt, at pi
loterne bakker op omkring de 
aktiviteter unionen arrangerer. 
Men medaljen har en bagside 
-konkurrencen er blevet for stor 
til at fungere godt som en 
samlet konkurrence. KU har 
derfor besluttet at lave en op
deling af feltet, både af sports-
1 ige og sikkerhedsmæssige 
årsager . Vi har delt konkurren
cen i to afdelinger, der vil få 
separat opgave, separat af
gangspunkt og afgangstid på 
samme måde som tilfældet er 
for de to klasser under DM. 

Den ene afdeling vil bestå 
af: Det åbne AÅ felt - 2-sædet 
- og old-boys. Den anden af
deling vil bestå af DM'erne: 
Junior DM - klubklasse DM og 
kvindekonkurrencen. 

Reglerne vil i øvrigt være 
uændrst med hensyn til fly og 
handicaps og pilotkrav. Der er 
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mulighed for at deltage i flere 
klasser samtidig indefor hver 
katagori på samme måde som 
hidtil. Det vil blive muligt at ary
vende GPS-loggere som do
kumentation på samme måde 
som under DM-98. 

GPS-loggere 
KU og Knud Møller Andersen 
har arbejdet med sagen hele 
sæsonen og indhøstet en 
masse gode og lærerige erfa
ringer. 

På denne baggrund tør vi 
godt åbne for ballet til sæson 
1998: Der vil være mulighed 
for at anvende GPS-loggere 
som dokumentation ved DM 
og AÅ fra 1998. Vi har beslut
tet os for at lave en positivliste 
bestående af de fabrikater vi 
har undersøgt, og som vi ved 
vi kan få til at fungere: 

Det gælder alle IGC-god
kendte loggere samt Garmins 

serie : 89-90-95 og LX 4.000 
og5.000. 

Listen vil givet blive udvidet 
efterhånden, men det nytter ik
ke at møde op med et eller an
det nyt vidunder og så tro vi 
bare vil godkende anvendelse 
af dette, - tingesten skal un
dersøges, før vi giver grønt lys 
til konkurrencebrug. Anven
delsen af logger bliver frivillig 
for piloterne. Der bliver ingen 
ændring af vendepunkts- og 
startpunktspassage, idet vi 
ønsker at stille piloterne lige 
uanset om man bruger logger 
eller traditionel fotodokumen
tation. Vi arbejder for tiden med 
reglerne for anvendelsen af 
loggere, og der tegner sig et 
billede af ganske få og enkle 
regler. Så få og så enkle som 
vi overhovedet tør . Vi hører jo 
tit nok, at vi har for mange 
regler og at UHB- burde hal
veres osv. Nu har vi en mu
lighed for at vise, at vi godt kan 
klare os med enkle regler. Vi 
ønsker ikke at denne nye tek
nik skal resultere i et 3. bind til 
UHB. 

De regler vi vil lave går kort 
skitseret ud på, at der bliver fri
hed til at kombinere fotodoku
mentation med loggerdoku
mentation, f.eks. tager man 
blot et billede af 3. vp., hvis log
geren sætter ud ved 3. Vp. 
Fototavlen skal fotograferes 
som hidtil, men vores fotomo
del bliver afskaffet - det sam
me bliver 15 min. reglen. VP
sektorerne bliver afrundet.til 
helt gradtal og Ikke et klokke
slæt som nu . Dette sidste er 
nødvendig for at køre program
merne til GPS-loggerveri
fikationen. Ellers vil procedu
re blot være at loggerne får et 
nummer og piloterne får an
svar for at aflevere dem på 
kontoret inden en vis tidsfrist, 
og hente dem igen næste dag. 
Vi regner med at kunne ud
sende det reviderede sæt 
konkurrenceregler sammen 
med tilmeldingslisten. 

Vi ved på nuværende tids
punkt ikke hvilket program vi 
beslutter at anvende. Vi har 
afprøvet tre, og de virker alle 
tre udmærket hver med deres 
stærke og svage sider. Alle tre 
programmer er under vide
reudvikling og forbedring. Det 

• Organisationsnyt 

ene er dansk, lavet af Per Laur
sen, ØSF. Per arbejder som 
civilingeniør til daglig med den 
slags stads og ved en masse 
om hvordan sådan noget skal 
grejes. Hvor meget tid der så 
er til rådighed på Pers kalen
der inden DM er endnu usik
kert, men det er en klar fordel 
for os at have en mand, der kan 
kreere et skræddersyet pro
gram til os. Anders Møllers pro
gram til konkurrenceafviklng 
er jo blevet en virkelig værdsat 
succes, og jeg kunne ønske 
mig noget lignende for GPS
verifikationsområdet. 

Rekordlisterne 
Rekordlisterne for nationale 
og lokale danmarksrekorder 
skal omstruktureres efter de 
nye retningslinier, som IGC har 
vedtaget for verdensrekorder
nes vedkommende. 

Den nye opdeling af rekor
derne bliver lavet i ni kate
gorier: 

National rekord for mænd 
og kvinder i : åben - 15 m og 
2- sædet 

Lokal rekord for mænd og 
kvinder i : åben - 15 m og 2-
sædet 

National rekord for kvinder 
alene i: åben - 15 m og 2-sæ
det. 

Rekordlister for PW-5 har vi 
besluttet at vente med til vi har 
nogle flere fly af denne type i 
landet. De nuværende rekor
der bliver flyttet om i den ka
tegori de hører hjemme alt ef
ter hvilket fly, der er blevet an
vendt . De endelige lister vil 
være klar inden sæsonstart -
og der vil fremkomme en mas
se tomme rubrikker, så der 
bliver noget at flyve efter for 
os alle. 

Vendepunktskatalog 
Af denne grund - bl.a. - er vi 
i gang med at lave et natio
nalt vendepunktskatalog. Det 
vil bestå at en sammenskriv
ning af diverse klublister. Hvert 
enkelt punkt bliver kontrolleret 
og omregnet i WGS-84 og di
stribueret på en database, 
som sammen med et bereg
ningsprogram, kan være et fint 
værktøj for alle strækpiloters 
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Organisationsnyt 

ved deres personlige opga
vedesign, samt ved afholdel
se af Diko m.m. Hvis vi kunne 
overtale alle diplom-og rekord
jægere til at anvende denne 
liste ville det være en lettelse 
i godkendelsesproceduren for 
diplomer og rekorder. Det er 
jo rart for de stakler, der skal 
regne det hele efter, at de ved 
med sikkerhed, at de punkter 
det hele handler om, er præ
cise og korrekt udregnet . 

Samtidig vil jeg bønfalde 
klubberne om at nøjes med 1. 
afgangspunkt ved rekordflyv
ninger. Vi har klubber, der bru
ger 3-4 forskellige punkter ved 
hjempladsen, og det eneste der 
er fælles for disse punkter er, at 
de er ukorrekte . Den slags er 
selvfølgelig meget hyggeligt. 
Man får lejlighed til at tale med 
en masse svæveflyvere rundt 
om i kongeriget. Det tager blot 
en masse tid, som kan spares, 
når vi får dette VP-katalog på 
banen. Niels Peter Nørgård fra 
Kolding arbejder med sagen ,og 
vi håber at blive færdig til 
sæsonstart. 

lladdalalsar 
fra Unionen 
Nr. 35 af 28.08.97 
Havari 16.08.97 på Christians
hede. 

Nr. 36 af 03.09.97 
PR seminar 25-26 oktober 
1997. 

Nr. 37 af 16.09.97 
Referat af hovedbestyrelses
møde 22.05.97. 

Nr. 38 af 01.10.97 
Referat af hovedbestyrelses
møde 28.08.97. 

Nr. 39 af 06.10.97 
Kontingent. 

~ 
Foreningen Danske Flyvere 
Protøklor; Hans Kongelige Højhed Prinsen 

Fo<mand: General Chr. Hvidt 
Generalselue1ær: Luftkaptajn Erik Thrane 

Sekretariat: lkster Farimagsgade 7 ,4., 

1606 Kabenhavn V 
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I år er det 60 år siden man begyndte 
skræntflyvning ved Lønstrup. Desuden er 
det 1 o. gang DASK (Dansk Svæveflyve
historisk Klub) afholder skræntflyvningstræf 
ved Rubjerg Knude. 

Den gamle plads ved Lønstrup/Mårup 
Kirke er forsvundet i havet for flere år siden, 
så i dag benyttes en mark beliggende et par 
kilometer sydligere ved Rubjerg Gl. Kirke. 

Der blev i år kun fløjet om lørdagen den 
13. september med fire af de ialt otte frem
mødte fly. Vestenvinden blev for kraftig om 
søndagen. 

D 

Arnborg Aben 

Silkeborgs Ka 6 
ved Rubjerg. 

Mette Schmeltz Pedersen (i.m.), vinder af kvindeklassen, klargører 01 sammen med Brian og Usbeth. 
Se og~ side 10. (Foto: Erik Hoften) 



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

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

--: U_!?d~'!_i,spi!'g [i nde_r,.~t! d -!!.r~~~g i g: 
·• .i torsdag1 fra kl ; 19.00-22.00~.- • 

D-iteor.i 
Vi starter undervisning den 2. februar 1998 

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

Undervisning finder sted mandag og 
onsdag fra kl. 19.00-22.00. 

Generelt certifikat til 
luftfartstelefonist 

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

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

Ring for tilmelding/yderligere oplysninger. 

Skolen for civil , ,gi 
Pilot Uddannelse 

C 
Kone CAT 

-Teoriafdelingen 

Erhvervse~ 1684 m2 

i Roskilde Lufthavn 
Udlejes samletelleropdelt evt. salg. 
Værksted, værktøj, hangar, kontorer 
Kontakt Flemming Frandsen 
Tel 0044 1 883 653 499 
Fax 0044 1 883 653477 

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

PA 28-181 Archer li 
IFR, årg. 1976, TT 1383, 
motor TT 1383, ny propel, 
meget velholdt. Kontakt 
H.O. Aero Billund 
Tlf. +45 75 3312 65 

TRAFIKFLYVER 
UDDANNELSE 

FLY OG HELIKOPTER 
IUSA 

HelicOj!ler Adventures Ine IHAI\ 
fra San Francisco, Califomia: 
• Verdens største helikopterskole 
• FAR Part 141 skole 
• J-1 og M-1 Visa 
• Privat pilot - ATP helikopter 
• Høj kvalitet i uddannelsen 

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

.Part sælges 
i Cessna 172 

* ingen nødvendig forskudsbetaling 
• Fordelagtige priser 
• Udpræget skandinavisk miljø 
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Business Flig 
Professionel assi 
motorer; når det 

Teknisk afd. 
Reservedele 

Business 
.i,,A authorization no. SLVOl4 

· craft 
ecll 

A/S tilbyder 

Stationeret på EKRK, GPS, IFR. 
Tacha kr. 500,-. 
Henv. Niels Kjær 
Tlf. 4059 3059 

Autoriseret 
SERVICE CENTER 

operatører af Beech-fly og Pratt & Whitney 
eholdelse og reservedele. 

6 78 02 04 - Fax +45 96 78 02 08 
6 78 02 05 - Fax +45 96 78 02 08 _____________ , ___ _ 

Sindal • Roskilde • Stauning 

Sindal Alrport - D~~f 0f~ I - 'n!I. +45 96 78 02 00 - Fax +45 96 78 02 08 

• http://www.heli.com 

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

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

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

First Officer Programs ved GTA 
fra Miami, Florida: 
* Nr. I i verden på First Officer ~11rser 
• Kurser på: 

Beech l 900C - Shorts 360 
Boeing 727-200 

• Eleverne placeres i amerikanske 
passagerselskaber 

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

tidligere 

Skandinavisk representant for HAi 
Comair og GTA: 

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

til instrumentflyvning 
B+I/D teori, opstart 15/11-97 
Intromøde 12/11-97 kl. 17.00 

Trafikflyveruddannelse 
skoling til instrumentbevis 

samt flermotorsskoling 

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

ti~T~~8R 
Tlf. 46 19 08 07 / 4619 19 19 

KØB/SALG/LEJE 
1995 Mooney Ovation ...... ........... ... ............ TT 210 
1988 Mooney PFM .... .. .. .. ................ .. ........ ... TT 520 
1994 Ruschmeyer R90-230 G .......... ...... .... .. TT 420 
1980 Cessna 172 RG, smoh 500 .............. ... TT 5800 
1979 Beech Duchess, smoh 450 ................ . TT 2800 
1990 Baron 8-58 .. .................... .. ............ .... .. TT 500 
1973 Cessna 340, Ram IV ............................ TT 4900 
1981 Cessna 412C, smoh 100 ...... .... .... .. ..... TT 1800 
1985 8N28 lslander ................ .................... . TT 8400 
1980 PN 68C, smoh 550 .......... .................... TT 2600 
1963 Twin Comanche, smoh 480 .. .. .. ......... . TT 5285 
1982 Seneca III ........... .. .............. .... ............. TT 2850 
1993 Seneca III .... .... ........ ..... ................ ....... TT 650 
1978 Navajo 310, smoh 100 .. ......... ............. TT 1900 
1980 Metro 11 ...................... .. .... .. .. ..... .. ........ TT 13050 
1983 Metro 1118, smoh 300 ......... .... ............. TT 18500 
1978 Citation ISP ............. ... ........ .... .. .. ....... .. . TT 7200 
1979 Citation IISP, smoh 1400 ...... .. ............. TT 5000 
1996 Citation Jet ... ..... .... ... .................. .. .... ... TT 359 
Vi kan levere alle flytyper, fabriksnye eller brugte. 

Ring for rådgivning, specifikationer og tilbud. 
27 års erfaring 

Flemming Frandsen Aircraft Sales Ltd. 
London Biggin Hill Airport, England 

Tel. 0044 1883 653 499 . fax 0044 1883 653 4 77 
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SAS FLIGHT ACADEMY 
og 

LUFTFARTSSKOLEN 
uddanner 

TRAFIKFLYVERE 
Ring eller skriv efter uddannelsesprogram med nærmere oplysninger 

om optagelsesbetingelser, uddannelsesforløb, priser etc. 

~ hos: .TAI 
FLIGHT ACADDIY - TRAFIKFLYVERSKOLEN/ 

DANISH AVIATION COLLEGE 

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

~ 
"75 B'O 10 IK 

AIR SUPPORT 
søger 

Aftersales Support Assistent 
AIR SUPPORT er en højt specialiseret software virksom
hed der udvikler og markedsfører flyveplanlægnings
systemer til luftfartsselskaber. 

Vi søger en Aftersales Support Assistent til opbygning og 
varetagelse af virksomhedens aftersales support funktion 
og Hotline funktionen på vort kontor i Billund. Som After
sales Support Assistent bliver du et af virksomhedens 
ansigter udadtil og tilmed et vigtigt bindeled mellem kun
derne og vores udviklings- og salgsafdeling. Du er selv 
med til, at præge jobbets dynamik og indhold på længere 
sigt ligesom en vis rejseaktivitet må forventes. 

Vi forventer, at du kan kommunikere effektivt på engelsk 
skriftligt og mundtligt, kendskab til tysk eller fransk vil 
være et plus. Vi forestiller os, at du er ca. 25-35 år med 
interesse for computere og software og har en baggrund 
med tilknytning til luftfarten. 

Yderligere information om stillingen kan fås hos salgsdirektør 
Jens Pisarski på telefon 75 33 88 89 til hvem ansøgningen 
attesteres. Ansøgningsfristen er 17. november 1997. 

-AIR SUPPOBI > 
P.O. BOX 24. ELLEHAMMERSALLE 3 TEL +45 - 75 33 88 89 
OK-7190 BILLUND. OENMARK FAX +45 - 75 33 25 89 

AIR SUPPORT er et dansk finna med hovedsæde i Billund Lufthavn, der siden 
1987 bar udviklet og markedsført unikke PC-baserede software løsninger til 
luftfartsselskaber der dækker flyveplanlægnings- og prisberegningsfunktioner 
baseret pA aktuelle vinde og temperatur forecasts. AIR SUPPORT software
løsningerne anvendes p.L af l05 luftfartsselskaber i 15 lande. 
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LØSSALGSPRIS KR. 32 
,, ....... , ,t · . 11"2.01 K'r\C 00000860~,3 000 

Postbesørget blad 0900 KHC FL'·(l..lEl..lA'BEHET'.3 81 BL 1 OTEK 
.JOHSTRUPUE.J 240 , .JOMSTR.UP 

·2."?50 BALLERUP 

Lær at flyve 
HER ER 
FLVVESKOLERNE 

De anvendte bogstaver betyder uddannelse til: 
A::privatllyver-certifikat. B:trafikllyvercertifikat af III klasse. D::trafikflyver
certifikat af I klasse. l:instrumentbevis. IFR:instrumentflyvning. 
VFR=sigtflyvning. PFT :periodisk flyvetræning. TWIN=tomQtors. 
INT::internationalt. 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-
UNG::typeomskoling 

HOVEDSTADSOMRÅDET 
AIR GATE APS 
l..ullhavnsvej 44, Roskilde Lufthavn 
4000 Rosklde, llf. 46 1914 22 
Bornholms Lufthavn, Rønne 

T4slngeFlyveplads 

Alte certifikater' bannelslæb. 
Speciale: US konYelteringer, teori 9 og 10. 
Teori: AINVHF / IVHF / FLT. ln<ividuel A-leori. 

A1.LERØD FLYVESKOLE 
Allerød Flyveplads, 3450 Allerød 
llf. 48177915, Fax48140148 
Internet: www.dpp.ll</ekal 
A, I, Omskoling, PFT•A, I. Teori A, lnt.lNat. VHF, FLT, Morse. 

CENTER AIR ApS 
Hangar;ej M, Rosklde Lufthavn, 4000 Roskilde 
llf. 46 19 08 07, fax 4619 08 37 
Odense Lufthavn 
A,B,l,Twin, mruklør. Kunstllyvnll1g, halehjul, omsl<ollng, PFT· 
A,B,I, Twin. NatJlnt.-VHF, FLT, morse. Teori: A, B/1 og D. 
(konsosslonshav B/1 og D: Center AJr Ground School) 

COPENHAGEN AIRTAXI A/S 
Københavns Lufthavn Roskilde 
Lufthavnsvej 20, 4000 Roskilde 
llf.~191114,fax46191115 

A, B, I, Twin AB-INITIO, Instruktør, nat·VFR, Omskoling, PFT•A, 
B, I, Twin.Teori:A, B+I, D, NAT/INT-VHF, FLT-bevis. 

Lolland Falster AJIJ)0lt. 4970 Rø<lly 
TIi. 53 90 62 37, fax 53 90 66 72 
A, omskoling, PFT-A. Teori: A. 

HELIKOPTER-SERVICE AIS 
l..ullhavnsvej 32,4000 Rosldlde, 111. 46191511 

A, B, AB-lnitio, lnslruldør, Nat-VFR, omskoling 
jetheltlU>pler, PFT • A,B 

HEUFLIGHT EAST 
Lufthavnsvej 50 Rosldlde Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf. 46 19 00 11 

A og B skoling på~. nat-VFR samt PFT på helilU>pler, 
omskoling li Jethelil<tJper incl. jet fundamentalt, simuleret ~træning 
som integreret del al I-program på helikopter. 

IKAROSFLYApS 
Hangarvej A 12, Roslolde Lufthavn 
4000 Roskilde, 111. 461910 10, fax 46 19 05 15 
Teori: A, Bi I + D gennem Skolen for Civil Pilolood. (CPU) 
Skole/PFT: A, B, I, D, twin, turboprop, lnstruk1ar, nat-VFR, 
omskoling, simulator, bannelslæb. Speciale: Us-konverteringer. 
Kornmunblion: Nal.Anl VHF og morse. FLT gennem Skolen for 
Civil Piloludd. 

JETAIR FLIGHT ACADEMY 
Lufthavnsvej 50, 4000 Roskilde 
Tlf. 461915 55, lax,161916 50 
Prakblc A, B, I, D, Twin, Instruktør, Turboprop samt PFT 
Teori: A, NI, B/1, D • 
Kommunl<ation: Nat. VHF, tnt. VHF, FLT, Morse 

RINGSTED Fl Mf3KOLE 
Ringsted~ 
Haslewej 58, 4100:Ringsted 
Tlf. 40 461510 
A-skollog, omskoling, kunstflyvning, A-PFT, halehjul- og 
spinkursus 

SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
Roskidø Lufthavn, 4000 Roskilde 
TIi. 46 19 16 30, fax 46 19 13 15 
Teori: NI, B/1, D. (kmcesslonshaver B/1 og D:CAT) 
Desuden kurser I High Level Meteorology, Jet Engine 
Fundamømals, Korwerteringskulser I folb.m. udenlandske 
Cllllifikater, Flyveteiefonlst kurser, Bl 9 og 1 O teori. Human 
factors and Umilalkw)s, PFT -kurser samt alle former for 
lagkulser. Undervisnlng primært ktasseundervisnlng. Enkelt 
hold og spedalanaf oprettes efter behcw. 

LUFTFARTSSKOLEN (SLU) 
Lullhavnsvej 60, Roskilde Lufthavn 
4000 Rosl<ilde 
Tlf. 32 82 80 80, fax 32 82 80 95 
Ellehammers Alle, 2. sal 
7190 Billund, tlf. 75 ~ 23 88 
Teori: Bil, D, FLT, llyveklarentr, lfyveinstruktør• og 
konverlerings•kurser. Andre luftfartsuddannelser tilbydes efter 
aftale A TS-, AFIS- og radal1wlser m.v. 
Terminer og betingelser som angivet I skolens undervtsnklgs
program. 

FYN 
BELAIR 
Odense Lufthavn 34, 5270 Odense N, 111. 64 89 16 12 
Mobll 40 25 78 12 
Skoleflyvning til A, B og I samt omskoling og PFT. 
Teori li\ A samt NAT/INT-VHF og FLT. 

CENTER AIR 
Odense Lullhavn, Lul1havnsvej 136, 5270 Odense N, 
TIi. 65 95 44 44 
A-skollng, A, PFT, 1-molOls omskoling 

JYLLAND 
ATBApS 
Kærvej 98, 6400 Søndemorg 
Tlf. 74 42 08 78, fax 74 4215 78 

A, B, I, Twin, omskoling, PFT, Turboprop, .• 
US konverteringer. Aktiv joblræning for nyuddannecle B-piloler. 

BIUUND AIR CENTER A/S • 
Box 6, Lufthavnsvej 43, 7190 Billund, TIi. 75 33 89 07. 
Fax 75 35 39 66 

A, B, I, T win, AB lrvlio, lnslruklør 
PFT, omskolinger, Teori A, Nal/lnl·VHF 
us kDnver1eringor 
Omskoling li bannelslæblllys 
Basic Aerobalic, Speciale: Uddannelse III søfly 

KARLOGAIR 
Søndemorg Lufthavn 
6400 Søndemorg 
Tlf. 74 42 22 85, fax 74 42 90 85 

Bll und, tlf. 75 35 41 85 
Esbjerg Lufthavn, tlf. 75 16 05 85 
Tender Flyvejllads, tlf. 74 72 26 55 

A, B, I, Twin, Instruktør, Teori A, PFT og 
typeuddannelser, lnl./Nat., VHF, FLT, Morse, Konverterioger 

A/S HEUFLIGHT DENMARK 
Lufthavnsvej 35, BiUund Lufthavn 
7190 Biud, tlf. 7533 8911 

, A og B skoling på helikqlter, Nat-VFR samt PFT på helikopter, 
omskoling til jeltleEkopler iocl. jet fundamentah, simuleret 
I-træning som lntegrørøt del al I-program på h9licopler 

NOR'lll FL YING A/S 
Aalborg afd.: Aalborg Lufthavn, 
9400 Nr. Sundby, 111. 98173811 
Århus afd.: Århus Lufthavn, 
8560 Kollnd. Tlf. 86 36 34 44 

A, B, I, Twin, PFT, nat·PFT, teori A, instruktør 
Turbo Prop Skoling 

SYGOSAIR 
Vamdrup Flyveplads, 6580 Vamdrup. 
Tlf. 75 58 34 02 

Skoling til A samt PFT til A, omskoling alle eMlOlorede. 
Teori: A, Nat.Ani. VHF 

TRAINING CENTER WEST 
Karup Lufthavn, 7470 Karup, Tlf. 97 10 12 66 
Statrilg Lufthavn, 6900 Skjern, tlf. 97 36 92 06 
Skive llllthavn 
Viborg Flyveplads 
Herning Flyveplads 
Århus Lufthavn 
Vamdrup Flyveplads 

A, B, I, PFT li alle cert. Twin, lnslluktør, Teori: A, B+I, D. 
lnUNat. • VHF, FLT bevis + teknisk og praktisk 
undeMsnng på 118111 turbo og jet typer. 
(konssessionsha B/1 og D: FTS) 
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U MIN 
GPS III-PILOT 
Betjeningsvenlig som en GPS-90, 
mapping som en GPS-195 

Med 500 FT til 5000 miles zoom 

Valgfrit horizontalt 
eller verticalt display 

12 kanals modtager, 500 waypoints 

Stor HSI skærm m/vnav indikator 

20 reversible routes 
og naturligvis med 
fuld Jeppesen 
database! 

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

SKOLEFLYVNING 

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

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

Vi er specialister i konvertering af udenlandske certifikater. 

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

1.650,-

Kom eller ring og få tilrettelagt din uddannelse til en fornuftig pris. 

Check altid pris med Avia før du handler! 
................................................... ,,, ... , .................. ······· ..... ,, ............. . 

AUT. GARMIN DISTRIBUTØR 

AVIA RADIO AS 

A-CERTIFIKAT 
Vi kan tilbyde en virkelig fordelagtig pris på A-certifikat 
Cessna 112 -1040.- iocl. 25% moms pr. bfoktiroe 
Prisen er under forudsætning af kontant afregning efter flyvning, 
eller forudbetaling. 
Kontorets åbningstider: Perioden april-sept. 08.00-19.00 

Perioden okt.-marts 08.00-17.00 
Hangar 141 , Københavns Lufthavn Syd • 2791 Dragør 

Tlf. 32 45 08 00 • Fax 32 45 73 75 
IKAROS FLY - ROSKILDE LUFTHAVN - 46191010 

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

Take-off' power (flat rated) 
Max. ramp weight 
Max. take ofr weight 
Equipped weight 
Usefull load 
Usable fuel 
Range 

Nu kommer den langt om længe • Pipers nye turboprop 

MALIBU MERIDIAN 
Preliminary performance and Specification Data 

Pratt & Whitney PT6A-42A turboprop 
3 Blade constant speed, reversible Hartzell propeller 

One thrust lever, 5 or 6 passenger luxury cabin. 

400 SHP Max. cruise speed 
2.173 kg Certified altitude 
2.154 kg Take-off' distance 
1.444 kg fl. ~ (ground roll) 

729 kg (+5%) Landing distance 

644 liter (ground roll) 

1.070 mm (+5%) 

¾A IR ALPHA AIRCRAFT SALES A/S 

Odense Lufthavn . 5270 Odense N 
Tlf. 65 95 54 54 . Fax 65 95 54 76 

262 KTAS (+5%) 
30.000 ft (9.144 m) 

1.530 ft. (466 m) 

1.020 ft (311 m) 

P
. ~ ... 
1per 

Den første Malibu Meridian er klar til levering i år 2000, og indtil dato er hele produktionen udsolgt 
til og med år 2002 (ialt 84 stk.). 

Vi har heldigvis tegnet optioner på foreløbig 3 Meridians. De første to til levering i år 2000 og den næste i år 200 I. 
Ring allerede nu og få en brochure og yderligere informationer om dette vidunder. 

Du kan endnu nå at blive den første Piper Malibu Meridian ejer i Danmark. 
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70. årgang nr. 12 

Rubrikker 

Kort sagt 

I øvrigt 

Navne 

Oscar Yankee 

Modelsiden 
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Forsiden: 
Premiair's McDonne/1 Douglas DC-10-10 OY
C NU på forpladsen i Las Palmas Grand 
Canaria. I baggrunden starter en Premiair 
Airbus A320. Foto: Søren Holmberg. 

Herover: 
Den første Boeing 777-300 på sin 
jomfruflyvning den 16. oktober. 
Se også side 6. 
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Kort 
sagt 

Ikke flere 
Saab trafikfly? 
Med mindre Saab snart får 
nogle bestillinger på sine re
gionaltrafikfly, vil man indstille 
produktionen af såvel Saab 
340 som af Saab 2000. 

I åres førte 10 måneder har 
Saab kun solgt to Saab 340 og 
otte Saab 2000. Ordrebehold
ningen er 11 Saab 340 og otte 
Saab 2000, hvad der kan hol
de produktionen i gang til om
kring april 1998. 

Saab 340 gik i produktion i 
1984, og der er solgt omkring 
440. Saab 2000 fulgte efter for 
fire år siden; af den er der kun 
solgt ca. 60. 

Kollision 
i luften 
En amerikansk Grab-pilot 
kom i vejen for en tomotors 
Aero Commander, hvis pilot 
koncentrerede sig om sin 
GPS, beretter Segelflygsport. 

Aero Commanderens vin
ge skar sig ind i svæveflyets 
krop, men svæveflyveren var 
heldig, for inden bagkroppen 
var blevet skåret helt over, ram
te vingetippen en tom iltflaske. 
Det afledte vingen og mindske
de skaderne så meget, at 
svæveflyet lige akkurat holdt 
sammen under landingen -
piloten havde ikke faldskærm! 

Også Aero Commanderen 
kunne lande, omend med svæ
re vingeskader. 

Huntiger 
Tigress, en ny Lancair model, 
blev præsenteret på dette års 
EAA Fly-In i Oshkosh . Flyet, 
der er tosædet fly, side ved si
de, har en Orenda stempelmo
tor på 600 hk og ventes at få 
en rejsehastighed på 352 
knob (650 km/t). Det har tryk
kabine og er beregnet til hjem
mebygning! 

Ny chef 
for HCL 
ingeniør Jørn Madsen tiltræ
der den 1. januar som chef for 
Havarikommissionen for civil 
Luftfart (HCL). Han kommer fra 
SAS og afløser overhavariin
spektør N.N. Jakobsen (NAK), 
der afgår med pension. 

First Air's Boeing 727 tager fragt ombord i Kangerlussuaq (Foto: GØP) 

Grønlandsfly påbegyndte flyv
ninger over atlanten d. 30 sep
tember 1997 mellem Kanger
lussuaq (Sønder Strømfjord) 
og København/Kastrup. Da
gen efter gik turen fra Køben
havn/Kastrup til Narsarsuaq og 
retur igen. Dermed er derforfør
ste gang en direkte konkurrent 
til SAS på sidstnævnte rute. 

Hvor stor konkurrencen er 
kan dog diskuteres - SAS ejer 
som bekendt 37,5 % af aktier
ne i Grønlandsfly. Priserne 
ligger da også ganske tæt op 
ad SAS' priser på ruten, bort
set fra den absolut billigste bil
let hos Grønlandsfly - 3495Kr 
- der dog skal bestilles to må
neder i forvejen, og skal stræk
ke sig over to weekends. 
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Grønlandsfly har i første 
omgang fået koncession til at 
flyve frem til 1. april 1998, hvor
efter der atter tages stilling til 
beflyvningen, og det må for
modes at der til den tid vil være 
to andre grønlandske selska
ber der vil byde på beflyvnin
gen, ligesom Maersk Air tidli
gere har udtrykt interesse for 
beflyvningen, hvis koncessio
nen gives for en længere peri
ode. De to grønlandske selska
ber er Suluit Air A/S, der tid
ligere har fløjet internt i Grøn
land med en Cessna Caravan 
på amfibiepontoner, og det syd
grønlandske KujataaniTimisar
tut. Yderligere har Air Alpha 
Greenland fremsat forslag om 
en ren fragtrute. 

Suluit Air vil konkurrere bå
de på atlanten via Kangerlus
suaq og internt i Grønland, 
hvorimod KujataaniTimmisar
tut vil betjene sydgrønland via 
Narsarsuaq og en ikke nær
mere bestemt dansk lufthavn. 

Grønlandsfly har i første om
gang allieret sig med sin cana
diske samarbejdspartner First 
Air, der i forvejen flyver mellem 
Kangerlussuaq og Pituffik 
(Thule Air Base) med en Boe
ing 727 combi. Der flyves 
Tirsdag Ottawa - Kangerlussu
aq - København, Onsdag Kø 
benhavn - Narsarsuaq - Kø
benhavn, Torsdag København 
- Kangerlussuaq - Pituffik, Fre
dag Pituffik - Kangerlussuaq -
Ottawa. • 

IAI og Boeing 
I forbindelse med udrulningen 
for nylig i St. Louis af den første 
Boeing (ex McDonnell Doug
las) F-15 til Israel oplyste Is
rael Aircraft Industries (IAI), at 
IAl's Lahav division er den 
tredjestørste underleverandør 
til F-15. Størst er Pratt & 
Whitney (motorer), efterfulgt af 
Hughes (radar) . 

Lahav er underleverandør 
til en række flyprogrammer. Til 
F-15 fremstilles halefinner, si
depaneler til cockpittet og ud
vendige brændstoftanke. Divi
sionens andel i F-15 produkti
onen anslås til 5%. 

Boeing fik i august kontrakt 
på opdatering af avionics
udstyret på USAF's Northrop 
T-38 træningsfly og bruger og
så her Lahav som underleve
randør. Kontraktens potentiel
le værdi er over 400 mio. USD, 
Lahavs andel over 100 mio 
USD. 

Lahav venter er en omsæt
ning i 1997 på 260 mio. USD, 
heraf 250 mio til eksport. 

Regional Jet 
til Maersk 
Maersk Air's engelske datter
selskab, Maersk Air Ltd., har 
afgivet bestilling på tre Canad
air Regional jet Series 200, 
hver med plads til 50 passa
gerer. De skal leveres i andet 
kvartal af 1998 og skal erstatte 
tre ældre BAC One-Eleven. 
Ifølge Erhvervsbladet har 
Canadair oplyst, at købesum
men er 64 mio. USD. Maersk 
har endvidere tegnet option på 
12 fly. 

Maersk Air Ltd., der udeluk
kende opererer på franchise 
basis for British Airways, har 
hovedbase i Birmingham og 
flyver bl.a. to gange daglig til 
København. 

Selskabet er i gang med en 
total fornyelse af sin flåde, der 
fremover skal bestå af fire 
Boeing 737-500 og tre Regio
nal Jet. Det får i februar leveret 
den fjerde Boeing 737-500, det 
har erhvervet fra moderselska
bet. 
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EMERGEN~ ) 
Incorporating an emergency 
microtransmitter, the BREITLING 
EMERGENCY was developed 
to assist pilots in distress. 
The EMERGENCY version 
for civil-aviation use 
broadcasts on the 121.5 
MHz distress frequency 
and serves as a back-up 
for ELT-type airbome 
beacons. For military 
users, BREITLING has 
equipped the EMERG
ENCY with a miniaturi
zed transmitter wi th 
On / Off switch, broad
casting on the 243 MHz 
military frequency. 

Under normal conditions - flat 
terrain or calm seas - the 
EMERGENCY'S signal will be 
picked up at a range of up 
to 90 nautical miles by search 
aircraft flying at 20, 000 feet. 

AHLGADE 46 4300 HOLBÆK TLF: 5944 0292 

INSTRUMENTS FOR PROFESSIONALSTM 



I øvrigt DG-S0SMB Boeing Europa XS 
DG Flugzeugbau (tidligere 777-300 En ny og forbedret version af 

Zeppelin NT, den nye zep- Glaser-Dirks) indledte den 26. 
Den første Boeing 777-300 

Europa blev lanceret på dette 

peliner, var på jomfruflyv- juni prøveflyvningerne af et nyt 
var i luften første gang den 16 

års EAA Convention i Osh-

ning den 18. september. medlem af DG-500 familien, kosh . Den betegnes Europa 
DG-505MB. Den har en væs-

oktober og indledte dermed et XS og har en turboladet Rotax 

DG Flugzeugbau tilby- kekølet Solo 2625 motor på 62 
certificeringsprogram, der 914 på 115 hk, der ventes at 
skal vare syv måneder og in-

der nu winglets til 18 m ud- hk, fast monteret i kroppen, volvere seks fly, tre med Rolls-
give flyet en tophastighed på 

gaven af Glaser-Dirks DG- idet det kun er propellen, der Royce Trent 892, to med Pratt 
over 320 km/t - under bibehol-

800. De øger glidetallet med fældes ud. Det giver ifølge Se- & Whitney PW4090 og et med 
delse af de Piper Cub-agtige 

1,5. gelflygsport et lydniveau, der PW4098. 
STOL-egenskaber. 

er "lavere end nogensinde", li- Boeing 777 -300 er den hid-
Europa Aviation Ltd. siger, 

Civilingeniør Finn Ras- gesom stigeevnen øges med til længste version af Boeing 
at den øgede hastighed er 

mussen (tidligere Scanavi- 10-15%. 777 og formentlig også ver-
resultatet af en total omkon-

ation) har overtaget posten dens længste tomotors fly. To-
struktion af alt, hvad der ligger 

som direktør for Nordic Avi- 2.000 timer tallængden er 73,86 m, 3,20 
foran brandskattet. Der er så-

ation Claims efter Chr. Mø- ledes nye motorskærme, der 

rup, der er afgået med pen- på F-16 
m mere end Boeing 747-400. 

giver bedre køling og mindre 
Det kan tage mellem 328 og 

sion. 550 passagerer og flyve 10.370 
modstand, ligesom der er bed-

Syv af Flyvevåbnets piloter her 
km. re udsyn fra cockpittet og stør-

Baneforlænge/sen i Kø- nu logget mere end 2.000 
Til dato har otte selskaber 

re propelfrigang. 

benhavns Lufthavn Roskil- timer på F-16. 
bestil 57 Model 777-300. Den 

Europa XS får nye vinger 

de blev officielt »indviet« Den første var major Max 
første skal afleveres til maj til 

med højere sideforhold og 

den 1. november. Wilhelmsen (pilotnavn MAX) 
Hong Kong selskabet Cathay 

større krængeror. De leveres 
der i øvrigt rundede 3.000 F-

Pacific. 
stort set færdigbyggede, og dis-

Karup Lufthavn har for 16 timer for halvandet år siden. 
Illustration: se side 3. 

se "hurtigbygger-vinger" redu-

knap 11 mio. kr. udvidet fly- De øvrige medlemmer af cerer ifølge fabrikanten bygge-

standpladsen med mere 2.000 timers klubben er oberst- tiden med "hundreder af timer''. 

end 10.000 m2. Den giver løjtnant A.S. Sørensen (RØR), 2.500 En ny supplerende brænd-

nu plads til fem trafikfly mod oberstløjtnant J.N. Christensen 
Airbusser 

stoftank giver XS en rækkevid-

hidtil to. (ORI), oberstløjtnant C. Schultz de på over 1.600 km. 
(TUL), oberstJ.F.Autzen (FRI), Airbus lndustrie har passeret Komforten er også blevet 

Rolladen-Schneider oberstløjtnant M. Fleischer nok en milepæl, ordrer på større med 5 cm mere benplads 

LS10 er et 15 m svævefly (FLE) og major O.K. Træholt 2.500 fly. Seneste selskab på og 7 cm mere i sædeområdet. 

med krop baseret på LS6, (KOL). kundelisten er Silk Air, der ejes Der er også blevet dobbelt så 

mens vingerne synes at af Singapore Airlines og har meget plads til bagage. Kombi-

være en kombination af LS8 bestilt otte fly af A320 familien. neret med en forøgelse af 

og LS6-c, skriver Segelflyg Mindesten Den første Airbus fløj i ok: · fuldvægten på 30 kg betyder 

Sport. Vingeareal 10,4 m2
• tober 1972, altså for 25 år si- det, at der kan installeres et 

Den 31. oktober blev der på den. I 1992 havde konsortiet barnesæde bag cockpittet. 

Lufthansa har købt 15 pladsen foran kirken St. Gie- solgt 2.000 fly, og nu godt to år Endelig har Europa XS et 

Piper Archer III til sin flyve- ment Danes i London afsløret senere passeres de 2.500. nyt styrbart halehjul, der tilla-

skole i Arizona. Skolen har en mindesten for de allierede Helt nøjagtigt er tallet 2.506, der fuldtrorudslag under start 

i løbet af de sidste 30 år ud- flybesætningsmedlemmer, nemlig 1.348 aftyperneA319, og landing. 

dannet ca. 4.500 trafikflyve der omkom over Danmark un- A320 og A321 , 749 A300 og Europa Aviation har nu le-

der Anden Verdenskrig. 1.150 A310 samt 409 A330/340. Ul- veret byggesæt til lige ved 500 

blev begravet i Danmark, og timo oktober havde konsortiet fly, og mere end 60 Europa fly-

yderligere 500 forsvandt over afleveret 1.632 fly til en værdi ver nu i 27 forskellige lande. 

Stor trekant dansk søterritorium. af 88,8 milliarder USD. Standardudgaven har et op-

St. Clement Danes er Royal I løbet af årets første 10 må- trækkeligt hovedhjul, men Eu-

Selv om det nogle måneder si- Air Force's kirke. neder har Airbus lndustrie fået ropa kan også forsynes med 

den, bør det alligevel nævnes, Højtideligheden overvære- ordrer på 292 fly. I samme pe- fast trehjulsunderstel. 

at tyskeren Klaus Wedekind des af en delegation på 40 riode har konsortiet afleveret 
den 21. april i en Schleicher mand fra Frihedskampens Ve- 150 fly, en forøgelse på 50% i PW-6 
ASH 25 udførte den hidtil teraner. forhold til samme periode i fjor. 
længste trekantflyvning i Polytechnica Warszawska i 
Europa, 1 .122,2 km. Polen kommer med et nyt 

Vendepynkter var Wunse- svævefly, PW-6, der kan ud-
beck iTyskland,Tachov iTjek- Det sker i 1998 styres med et motoragregat. 
kiet og St. Avoid i Frankrig. På Spændvidde 16,9 m, vinge-
det andet ben, tværs over 19-25.4. Sun'N Fun, Lakeland, Florida areal 15,25 m2, sideforhold 
Tyskland, fløj han 330 km 18-24.5. ILA flyveudstiling, Berlin 16,8, mindste synkehastighed 
uden at kurve en eneste gang, 11.-14.6. KZ r.ally, Stauning 0,75 m/s ved 80 km/t, bedste 
skriver Segelflygsport. 7.-13.9. Farnborough Air Show, England glidetal 34 ved 95 km/t. 

19-21.10. National Business Aircraft Convention , 

6 Las Vegas, USA 
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Helitech 
Tekst og fotos: Jennifer Gradldge 

Hvert andet år giver Redhill 
flyveplads husly til Internatio
nal Helicopter Technology & 
Operations Exhibition, mere 
mundret Helitech. Redhill lig
ger i smukke landlige omgivel
ser passende tæt ved London, 
ikke langt fra Gatwick lufthavn 
og er derfor let tilgængelig for 
besøgende fra såvel United 
Kingdom som fra kontinentet. 

Igen i år kom russerne ikke 
med de lovede luftfartøjer - på 
grund af økonomiske proble
mer. 

To af Eurocopters nye mo
deller havde deres Helitech
debut, men kun den sidste blev 
demonstreret i luften. 

En anden Helitech-debutant 
varden italienske Dragonfly, en 
tosæder med 105 hk DF/F30-
A26AK stempelmotor. Tom
vægt 260 kg, fuldvægt 500 kg, 
rejsehastighed 120 km/t, flyve
tid to timer. 

Agusta viste den nye A 109 
Power variant af deres vel
kendte A109. Den har ydre 
modifikationer på hovedun
derstel og næseparti, rotorer 
og rotormast og markedsføres 
som den hurtigste forretnings
helikopter i verden! 

Efter Boeings overtagelse 
af McDonnell Douglas er det 
The Boeing Company, der er 
det overlevende navn, så det 
var Boeing MD-600 og Boeing 
M D-900 Explorer,der blev vist, 
sidstnævnte fra det belgiske 
gendarmeri. 

Blandt de mange Robinson 
helikoptere på Redhill var der 
en rekordsætter, R-44 G-MU
RY, i hvilken Jennifer Murray 
og Quentin Smith fløj rundt om 
Jorden mellem den 10. maj og 
15. august. De var med til over
dragelsen af Hong Kong til 
Kina og fløj via Japan, Rus
land, Alaska, USA, Grønland 
og Færøerne og havde mange 
andre stop. De brugte 97 dage, 
besøgte 26 lande, tankede 80 
gange, var i luften i 320 timer 
og tilbagelagde 52. 782 km. 

Flyvningen var den første 
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Første prototype 
af Eurocopter 
EC-120. 

Agusta A 109 Power -
verdens hurtigste 

forretningshelikopter. 

Denne Robinson 
R-44 har fløjet 
rundt om jorden. 

Jorden rundt med en stem
pelmotor-helikopter og den 
første med kvindelig pilot. 

G-MURY er en standard
model, men var dog udstyret 

med GPS og en ekstatank på 
200 liter. 

En anden rekordsætter var 
en Hughes 500, der fløj rundt 
om Jorden på den hidtil hurtig-

ste tid, ført af to britiske piloter, 
Mike Smith og Steve Good. 
Deres tid var 13 dage, 13 timer 
og 40 minutter. • 
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Det var tidligt på 
dagen. De kurvede 
allerede over os i store 
flokke, de fangede 
tørtermikken lavt, så 
lavt at man kunne høre 
dem. De steg til god 
højde og gled i en 
lang stribe mod næste 
gaggle, hvor vi fra 
jorden kunne se de 
næste kurve. 
Sfldan!!!! Sådan 
hflndterer man flok
flyvning, sådan an
vender man de andre 
til at hjælpe med at 
finde boblerne, og 
sådan bruger man 
flokken til at øge 
rejsehastigheden i 
vanskeligt vejr. 
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Vi var åndeløse, vi der 
stod på jorden. De var 
mange deroppe, så 
mange, at de næsten 
formørkede himlen. Et 
fantastisk syn. 
Inspirationen lyste ud 
ad øjnene på os på 
jorden, sfldan skulle 
det gøres, og piloterne 
kravlede opstemte og 
inspirerede ned i deres 
snævre cockpits, 
medens storkene i 
titusindevis fortsatte 
deres strækflyvning 
mod deres vinterre
sidens i Ægypten. Vi 
kunne se dem forsvin
de mod horisonten 
med forbavsende fart -
og vi stod stadig pli 
jorden. 
Vi er til World Air 
Games og første VM i 
World Class i Tyrkiet. 

Svæveflyvning 

1 . VM i World Class 
Tekst og foto: Edvin Thomsen 

Tyrkiet og svæveflyvning -
et paradoks, det skurer i øre
ne. 

Tyrkiet ogWorld Air Games 
- 4000 deltagere med simpelt 
hen alt, hvad der kunne flyve, 
helikoptere, modeller, svæve
fly og alt muligt andet isen
kram spredt ud over en halv 
snes lokaliteter. Deltagere fra 
hele verden i verdens første 
"Luftens olympiade" arran
geret af tyrkere, i Tyrkiet. 

Kan de overhovedet sådan 
nog-et? Er der overhovedet 
sikkert, dernede? 

Og så for svæveflyverne 
med PW-5, den nye World 
Class. Kan den overhovedet 
flyve? og så er den tilmed grim! 

Fordommene var mange, 
betænkelighederne utallige, 
og det var da heller ikke uden 
besværligheder, vi fik gen
nemført arrangementet, men 
når vi nu tænker tilbage på 
konkurrencen, er det med glæ
de, med tanker på nogle utro
ligt venlige og hjælpsomme 
indbyggere, og på et arran
gement, der for svæveflyver
nes vedkommende - ganske 
vist på trods af visse mindre 
besværligheder- absolut end
te som en sportslig succes 

med en værdig verdensmest
er på skamlen efter syv kon
kurrencedage. 

Tyrkerne havde aldrig før 
arrangeret svæveflyvekonkur
rencer, i det mindste ikke af 
den kaliber, og det afspejlede 
sig selvfølgelig i organisa
tionen. Men de havde forbe
redt sig, været i udlandet og 
set andre konkurrencer efter i 
sømmene. og medtaget ideer 
til deres egen organisation. Of
te blev intentionerne i de gode 
ideer, de havde hentet med 
hjem, glemt undervejs, såle
des var fx. udelandingskonto
ret første konkurrencedag to
talt kaos, da alle ringede hjem, 
og ingen hjemhentere måtte 
forlade kontoret uden at have 
underskrevet en seddel med 
en masse oplysninger. Det 
skulle ske under råb og tumul
ter fra alt for mange menne
sker og brok og besværlighe
der fra utålmodige hold, der 
gerne ville ud i landskabet og 
hente deres piloter, inden det 
blev mørkt. 

Det kunne ikke gå blot at 
tage af sted uden sedlen, så 
blev man ikke lukket ud af ho
vedvagten. 

Kortene, man havde fået 

udleveret til at køre efter var i 
øvrigt ikke målfaste, og det gav 
i begyndelsen visse problemer 
med at finde piloterne. 

Men de var flinke alle sam
men og åh- så hjælpsomme. 

Fred Weinholtz, der var 
hentet ind fra IGC for at hjælpe 
dem med organisationen, var 
fortvivlet, og det lykkedes ham 
da også at få reorganiseret 
også denne del til de senere 
strabadser. 

Sådan var der mange ting, 
og det blev ikke lettere af, at 
konkurrencelederen ikke talte 
engelsk. 

Bogholderen talte heller 
ikke engelsk, kunne heller ikke 
regne, og alene han kunne 
give anledning til en hel artikel
serie, og i banken, der var 
etableret på flyvepladsen kun
ne man ikke hæve penge på 
Eurocard, men måtte køre 30 
km til nærmeste større by. Men 
de var flinke! 

Mange nationer 

43 deltagere fra 23 nationer 
var samlet til dette første VM i 
World Class, som det også var. 

Flere nationer end i nogen 
af de enkelte klasser ved VM i 



Heldigvis kom de oftest 
hjem. Her »tre på stribe«. 

FAl-klasserne i St. Auban. 
Og det var seriøs deltagel

se, tre tidligere verdensmestre, 
en verdensrekordholder og 
flere andre kendte piloter. 

Fra Danmark deltog vi med 
to piloter, Ole Arndt, Jydsk 
Aero Sport og Mads Lykke, 
Vejle Svæveflyveklub. At stam
pe piloter op til en sådan kon
kurrence er ikke svært, at få 
fly er straks mere vanskeligt, 
specielt når der kun er fire fly 
af typen i Danmark, og de fle
ste anvendes til uddannelses
formål i klubberne. 

Ved hjælp af en byttehandel 
og ved velvillighed fra de in
volverede klubber lykkedes 
det at låne Silkeborgs PW-5 og 
Billunds transportvogn. 

Efter en del forberedelser, 
herunder støbning af blylodder 
{fabriksfremstillede kostede 
ca. 3.000 kr.) til afstemning af 
flyets totalvægt, så alle fløj 
med samme planbelastning, 
kunne vore deltagere en lille 
uge før den officielle træning 
drage af sted mod Tyrkiet. En 
længere rejse med bl.a. 3 dag
es sejltur fra Italien. 

New Zealænderne havde 
købt 12 fly, havde lastet dem 
alle i en container, der"lige var 
kommet forbi lnon0" på vej til 
NZ, og hvor flyene så var ud
lejede til primært oversøiske 
piloter. 

Så var transporten jo også 
betalt - så godt og vel. 

lnonu 

Konkurrencen afvikledes fra 
THK's (T0rk Hava Kurumu's) 
svæveflyvecenter ved lnon0 
en landsby med ca. 4.000 ind
byggere midtvejs mellem 1-
stanbul og Ankara. 

Her ligger et af de to nati-

Klar til start fra lnonD - en 
perle i Tyrkiet. 
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onale svæveflyvecentre, og 
her er alt hvad der skal til for at 
drive en svæveflyveskole, inkl. 
anslået et halvt hundrede be
skæftigede .. 

Hele VM feltet, alle nationer, 
piloter og hjælpere var ind
kvarteret på centret, de fleste 
i to-sengs værelser, som par
vist delte et fælles køkken og 
bad. 

Der var et stort køkken på 
centret, de lavede frem-rag
ende mad, og stort set alle 
spiste i den store spisesal. Der 
var desuden en bar og et cafe
teria, hvor man kun betalte 
40.000 for en kop te. (80 øre) 
vaskehus, posthus og peri
odevis en barber. 

Man behøvede overho
vedet ikke komme uden for 
centret i de tre uger, kon
kurrencen varede. 

Flyvemæssigt var de også 
veludstyrede, de havde fire 
Tost-spil på pladsen, der var 
syv slæbefly, og de havde et 

større antal Puchacz'er - mere 
end 1 0 samt et antal andre fly, 
hvoraf flere af ubestemmelig 
oprindelse. 

Der var to baner på centret, 
og umiddelbart op ad centret 
lå en skrænt på et par hun
drede meters højde. 

Spilstarter blev også brugt 
under konkurrencen, - for før
ste gang under et VM. At spil
start var effektivt så man ved, 
at flere og flere anvendte dem, 
selv om ikke alle så ud til at 
have prøvet det før. 

Faktisk kom man normalt 
hurtigere op i 1000 meters høj
de fra en spilstart end fra et fly
slæb, man drejede blot ind på 
hangen, og så var den der. Det 
skyldtes måske også sammen 
med, at det varnogle særdeles 
bovlamme Wilgaer, man an
vendte. Hele feltet kom i luften 
på knap en time. 

Til de mange fly, der ikke 
havde egne transportvogne, 
rådede pladsen over otte trail-

ere med biler, mellemstore 
amerikanske militærlignende 
trucks fra 50-erne, der fun
gerede efter"First come" prin
cippet. Det gav nogle meget 
lange, mørke, kolde og for
blæste ventetider for de sidst 
landende, der skulle afvente 
trailernes returnering og tøm
n i ng, før de kunne køre ud 
igen. Her var det en ren luksus 
at have egen vogn med. 

Vejret og opgaverne 

Bortset fra en enkelt dag med 
drømmehimmel og dermed 
følgende drømmehastigheder 
{ 103 km/ter måske ikke sinds
syg meget for en Discus, men 
foren PW-5!Prøvbarederhjem
me med Ka-6'eren) var vejret 
hovedsageligt tørtermik, nor
malt ikke meget over 1000 m 
overterræn, og flere dage med 
vindstyrker over 30 km/t, og det 
er faktisk meget i en PW-5. 

Dagene var på grund af det 



sene tidspunkt på året korte, 
og opgaverne blev som en 
følge heraf også relativt korte, 
normalt i størrelsesordenen 
150 - 200 km, og flere dage 
blev der fløjet cats cradle. 

Taktik, holdflyvning og 
flyvesikkerhed. 

Tørtermikken var som ved alle 
andre større konkurrencer en 
stærkt medvirkende årsag til, 
at flokflyvning blev en af de 
mest anvendte discipliner un
der konkurrencen. 

Taktikken her er jo at lade 
alle de andre gå ud på op
gaven først, så man har nogen 
at flyve på. 

Går man først eller alene 
har man store chancer for at 
lande ude eller at blive hentet 
fra feltet. 

Derfor venter man, til man 
er blandt den sidste fjerdedel, 
der passerer startlinien. Alle 
de andre har desværre den 
samme taktik, så alle venter -
og venter bag linien, indtil det 
for de fleste er for sent. Så
ledes også første konkurrence
dag, hvor kun fem kom hjem, 
men desværre ingen af vores. 

(Den dag gik rygtet i øvrigt, 
at det ene danske fly var hava
reret, og at det andet havde 
fået smadret hutten.} 

Det medfører flokflyvning i 
udpræget grad. Når flyet ikke 
har bedre præstationer, er det 
svært at "stikke fra flokken". 
Man når aldrig uden for syn
svidden og slipper dermed ikke 
fri , og man ser næsten flokke, 

Mads Lykke psyker op før start. 

hvor de øverste kurver uden 
stig blot for at slippe for at gå 
først. Derfor er flokkene store, 
men de rejser som regel hur
tigere end en individuel pilot. 

Det resulterede i hele to 
kollisioner, men ved et fan
tastisk held ingen skader stør
re end at piloterne selv kunne 
flyve ind og lande eller fort
sætte på opgaven. Flyene blev 
repareret og kunne flyve igen. 

De store flokke forårsaget 
af tørtermik, små lette fly, der 
flyver langsommere og der
med snævrere i termikken, u
rolig termik, der kaster flyene 
rundt, alt sammen mulige fak
torer, der er medvirkende til 
risiko for kollisioner. Sagen 
blev taget alvorligt, der blev talt 
dunder til piloterne, og som 
konsekvens af kollisionerne 
besluttede konkurrenceledel
sen at udskrive Gats cradle på 
alle dage med tørtermik. 

Det lettede. 
Flokfordelen kan udnyttes, 

hvis man er nogle stykker, der 
samarbejder, og det har bl. a. 
franskmændene fundet ud af 
og praktiserer det den ene 
gang efter den anden med 
succes. 

Vore egne piloter forsøgte 
også efter opfordring at prak
tisere holdflyvning på nogle 
dage, og med en vis succes. 
Det skal dog øves, før man får 
det fulde udbytte af det, men 
vi kan jo se, at det virker for 
nogle. Her måske medvirkende 
til en første og en andenplads, 
som franskmændene satte sig 
på. 

De to vindende fransk
mænd Hoyeau og Henry fløj i 
øvrigt allerede holdflyvning 
under EM i klubklassen på 
Arnborg i 1990. 

Franskmændenes holdflyv
ning betragtes med en del 
misundelse af mange andre, og 
mange vil gerne have det for
budt. Hvorfor? De har jo - som 
visse andre nationer blot for
ædlet produktet. 

Hvis man ikke selv kan nå 
det sublime, kan man jo søge 
at trække de andre med ned 
til middelmådigheden. 

Konkurrenceområdet 

Konkurrenceområdet med 18 
vendepunkter lå primært syd 
for pladsen, kun to vende· 
punkter lå nordpå og de blev 
ikke anvendt. I forbindelse med 
hangen lige syd for pladsen 
steg landskabet, og blev end
nu højere længere mod syd; 
der var også mindre bjerge 
med top i omkring 1500 m. 

Der var et obligatorisk sid
ste vendepunkt 1 O km fra plad
sen, hvorfra man så, hvis man 
var lavt, kunne glide ind på 
hangen og"køre"den vej hjem. 

Det så imponerende ud, 
når flyene i lav højde på hang
vind kom ind over byen en lille 
km væk i trætophøjde. En øvel
se jeg ikke ville bryde mig om, 
men de kom hjem. 

Ikke alle forsøg lykkedes 
dog, man kunne også komme 
for lavt, og ofte var der mange 
små hvide pletter på markerne 
langs sidste ben. 

Området var rimeligt land
bart over det meste, men der 
var alligevel et par mindre ude
landingshavarier, selv om de 
strengt taget ikke burde ske. 

Flyene 

43 ens fly linet op på startfeltet, 
det var faktisk imponerende, 
her er kun plads til den kunst
neriske udfoldelse ved rekla
mer og konkurrencenumre. 
Fadæsen fra Frankrig med 
højdejusteringer af konkurren 
cenumre blev ikke gentaget 
her. 

43 fly fra samme fabrik, 
med samme totalvægt, sam
me tyngdepunkt, samme plan
belastning. 

Her er det kun piloterne, det 
kommer an på! 

At flyenes præstationer ik
ke er, hvad man er vant til, er 
fuldstændig underordnet, kon
kurrencemomentet er nøjagtig 
det samme, uanset man ikke 
har 26 m i vingefang og 60 i 
glid. 

Spændingen er lige stor. 
Alle fly skulle være ens, der 

må ikke modificeres med 
spaltetapening ved krænge
ror, tyngdepunktsjustering og 
modifikation af profiler. Det er 
hele ideen i konceptet. Allige
vel blev der justeret med tape 
og plastic overalt på flyet, hvor 
fantasien tillod det. 

Reglerne medførte bl.a., at 
Bruno Gantenbrink måtte lade 
sit fly skære op for at få fjernet 
en balanceklods, som den 
tidligere ejer havde fået ind
bygget i bagkroppen. 

Der skulle også være check 
af profiler m.v. men vi så aldrig 
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kontrollen aktiv. Rygtet gik, at 
polakkerne ikke havde fået 
skabelonerne med fra fa
brikken. 

At flyet ikke er kønt. Jamen 
- jeg kender piloter, der i star
ten ikke købte Discus på grund 
af udseendet. Flyet er jo billigt,. 
Discussen blev jo accepteret, 
og det gjorde Folkevognen 
også, så hvorfor ikke? 

Der blev holdt flere semina
rer om både konkurrencefor
mer og PW-5-eren, og de er
faringer, man har gjort med 
flyet. Generelt er der tilfreds
hed, omend der er enkelte øn
sker om modifikationer. Såle
des fx. placeringen af spils
tartskoblingen. Fabrikkens re
præsentant, der netop var på 
besøg den dag, lovede at gå 
hjem og vurdere forslagene 
positivt. 

Konkurrenceforløbet: 

Vi fik syv konkurrencedage af 
rimelig til god kvalitet, og vore 
piloter, Ole og Mads, hentede 
flere flotte dagsresultater 
hjem. Hvis bare ikke lige der 
var --- Har vi hørt den før ? 

En sammenlagt 12. plads til 
Ole - foran to tidligere verdens
mestre og en 27. plads ti l 
Mads. 

Jeg vil ikke her bruge meg
en energi på at beskrive de 
enkelte dage, men vil gerne 
dele piloternes oplevelser med 
læserne, og har derfor bedt de 
to piloter helt efter eget valg 
hver at beskrive en dag, som 
de selv oplevede den. 

Ole Arndt fortæller om sin 
"Udelanding i Anatolien" ( 6. 
konkurrencedag). 
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De kurvede i tusindevis sam
men, storkene og ikke en ene
ste kollision. Her et lille udsnit. 

I kraft af mit arbejde som 
SAS pilot havde jeg flere gan
ge overfløjet konkurrence
området både i dagslys og om 
natten, og jeg havde tænkt ved 
mig selv:"Det ser godt nok øde 
ud"! 

N\J var jeg her så, ikke i 
33.000 fod, men i 5.000 fod på 
slutglid til et sted, jeg endnu 
ikke kendte. 

Dagens opgave var en 
pilotvalgt distanceopgave, 
hvor vi skulle flyve flest mulige 
km på 3 t og 20 minutter. 

Dette medførte, at jeg etter 
sidste vendepunkt var gået på 
medvind, og jeg gled nu fra 
sidste boble videre på med
vind for at nå så langt som 
muligt, inden det blev nød
vendigt at lande. 

Belært af tidligere erfa
ringer ville jeg lande så tæt på 
en landsby som muligt, og en 
mark blev valgt og landingen 
gennemført uden problemer. 

Ulempen ved dette er, at 
man straks bliver omsværmet 
af en masse mennesker og 
derfor får travlt med at holde 
pilfingre og hjælpsomme sjæle 
på lidt afstand for at forhindre 
skrammer på flyet. 

Hurtigt blev jeg vist hen til 
en bil og kørttil en telefon, men 
det viste sig umuligt at komme 
igennem til konkurrencekon
toret. I stedet blev der ringet til 
gendarmeriet, og jeg fik over
rakt røret, hvor en stemme 
spurgte:" Do you speak eng
lish?" "Yes", svarede jeg - og 
så skete der ikke mere. Han 
kunne nemlig ikke engelsk. 

"We come" sagde han, hvor
efter han lagde røret på. 

Herefter prøvede jeg fra en 
anden telefon at komme igen
nem til flyveplådsen, og denne 
gang lykkedes det at få land
ingsmeldingen igennem. 

Tilbage til flyet, hvor gen
darmerne var ankommet, og 
nu var der ikke flere, der pillede 
ved flyet. 

Er der noget, folk har re
spekt for, er det 6-7 mand hver 
med et skarpladte AK-47 Ka
lasnikov gevær. 

Alle de tilstedeværende in
sisterede på at give mig af
tensmad, og det var skolelæ
reren, der løb af med sejren, 
og vi fik en lækker middag til
beredt af hans kone. 

Der ville gå mindst et par 
timer, inden hjælperholdetville 
komme, så vi hyggede os i en 
samtale, der foregik på både 
engelsk og tysk, som de kunne 
en smule af. 

Fjernsyn fik vi også set, fod
bold selvfølgelig, alle er vilde 
med fodbold. Når jeg pegede 
på mig selv og sagde "Dani
marka" sagde de"Schmeichel" 
og "Laudrup" 

Efter en times tid bankede 
det på døren. Det var chefen 
for gendarmeriet- i fuld uniform 
og sammen med områdets vi
ceguvernør. De havde en en
gelsk tolk med og spurgte, hvor 
ulykken var sket! Efter de sæd
vanlige forklaringer om udelan
dinger med svævefly slappede 
de lidt af, men var dog stadig 
lidt bekymrede for, om mine 
hjælpere kunne finde mig nu, 
hvor det var blevet bælgmørkt. 

Vi var jo trods alt langt fra 
alfarvej. Jeg spurgte, om de 
kendte til satellitnavigation, og 

Tyrkerne holdt klar til udrykning hele dagen med trailerne. 

de nikkede. De blev ikke så lidt 
imponerede, da jeg fortalte, at 
der var GPS både i flyet og i 
min bil, som ville hente mig. 

Efter en del hyggesnak og 
tedrikning bankede det atter 
på døren og en af AK-47'erne 
oplyste, at hjælperne nu var 
ankommet. Det var Pjuk, Kurt 
fra Fyn og Peter Skæg. 

Tøj og sko på igen, ud på 
marken og skille fly, løfte det 
over et gærde og ind i trans
portvognen - alt sammen fore
viget af en kameramand fra en 
lokal tv-station. Hvordan han 
var blevet alarmeret ved jeg 
ikke, men han havde en kvarts
lampe, der gjorde nat til dag, 
og det lettede sammenpaknin
gen en del. Herefter blot 8 km 
ad en gedesti til asfaltvejen, og 
så var vi hjemme kl 23. 

Overalt, hvor vi kom iTyrkiet 
mødte vi en utrolig gæstfrihed 
og hjælpsomhed; at tyrkiske 
landsbyer virker utrolig fattige 
og primitive ændrede ikke på 
det faktum. At "pedal-lokum
mer" er en luksus, hvor man 
hos min vært i landsbyen ord
nede sine fornødenheder gen
nem et manglende bræt i sva
legangen samtidig med, at 
man har telefon og satellit-tv 
understreger kun kontraster
ne. 

Mads på sidstedagen: 
7. konkurrencedag 
- Cats Cradle. 

Jeg ligger i UC i en boble, der 
snitter 5 1 /2 meter (ifølge log
geren - varioet har ingen inte
grator), og jeg ser højde
måleren bevæge sig hastigt 
opad. I stort set samme højde 
ligger Ole Arndt i SV, mens den 



østriger, der har klæbet til 
vores sideror, er blevet sat lidt 
af - han ramte ikke helt rigtigt. 
I 4.100 meter MSL retter jeg 
ud, og vi flyver mod vende
punkt 11 med 135 km/t. Det er 
faktisk meget i en PW- 5, og 
på grund af højden svarer det 
til en true airspeed på omkring 
170. Vi tager turen til vende
punktet og tilbage - ca. 40 kilo
meter - i smørluft, hvorefter vi 
tager den samme boble igen 
fra 2.200 meter til 4.000. Her 
skilles vores veje. 

Dagens opgave var 3 timer 
og 20 minutters Cats Cradle. 
Dette betyder, at vi havde 3 
timer og 20 minutter efter 
vores start til at flyve så lang 
en distance som muligt. Den 
der fløj længst fik så 1000 
point, og de andre fik point 
efter deres distance. Desuden 
var der 100 point for at lande 
på flyvepladsen igen. 

Med de korte dage, der var 
i Tyrkiet, var det bare med at 
komme væk fra pladsen så 
snart vejret kunne bære. Så 
det gjorde vi så. Ole og jeg 
tærsklede samtidig, men kom 
(som sædvanligt) lidt fra hin-

anden i de meget svage bobler 
(under en meter til 1.800 me
ter MSL) på vej sydpå. Heldig
vis mødtes vi igen i en boble, 
og sammen med en hel flok 
andre styrede vi ned mod de 
grønne bjerge. 

Kort før bjergene fik vi en 
god boble til 3.000 meter - og 
det gav jo lidt mod. Over bjer
gene stod der nogle enkelte 
cumulusser, men jeg tænkte 
ved mig selv, at de havde da 
vist ingen forbindelse med 
jorden, da de lå alt for højt. Men 
dem styrede vi mod. 

Det viste sig så, at under 
disse cumulusser lå dagens 
gode boble - den jeg nævnte i 
indledningen. Og i den kom vi 
så første gang op til 4.100 
meter, før vi fortsatte til Kirka 
lidt sydøst for bjergene. Dejligt 
at se bjergene som små buler 
langt under sig - dagen før fløj 
jeg jo rundt under toppene! 

Efter Kirka vendte vi tilbage 
til skyerne, og derefter tog vi 
et langt glid mod et vende
punkt mod nordvest - og der
efter mod et vendepunkt mod 
syd. Så havde vi efterhånden 
brugt vores højde op og var 

VI ØNSKER ALLE 
VORE KUNDER OG 
FORRETNINGSFOR

BINDELSER EN 
RIGTIG GLÆDELIG 
JUL SAMT ET GODT 
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kommet så langt ned, at ter
mikken igen virkede. Vi dreje
de kun rundt, når det gav over 
tre meter. Her fik vi meget gavn 
af at være to sammen, idet vi 
hele tiden holdt hinanden 
orienteret om det øjeblikkelige 
stig. På vej mod nord mod su
perboblen fløj vi gennem et stort 
område, hvor det bare steg to 
meter over det hele - og vi dre
jede ikke rundt, da det jo ikke 
gav nok. Men to meter stig for
bedrer nu glidetallet gevaldigt! 

Vi nåede superboblen igen 
(som skrevet i indledningen), 
tog den til tops og gled ud til et 
vendepunkt mod nordøst og 
retur til boblen igen. Her delte 
vi os, idet Ole mente, at det var 
bedst at tage Kirka igen, mens 
jeg mente det var bedst at gå 
direkte hjem. Som sagt så 
gjort, og jeg gik på glid til lnon0 
via kontrolpunktet. Da jeg nå
ede lnon0, havde jeg stadig 
fire minutter tilbage, så jeg fort
satte mod vest langs hangen 
og reddede mig syv kilometer 
ekstra. 

Dagens resultat blev en 3. 
plads til mig (efter de to vind
ende franskmænd) og en 6. 

plads til Ole. Synd konkur
rencen ikke varede længere! 

Potentiale i Tyrkiet. 

Et vejr som beskrevet af Mads 
på en sensommerdag midt i 
september. Tyrkerne var ellers 
lidt flove over vejret. Som ved 
alle andre internationale me
sterskaber var vejret under 
standarden for årstiden, men 
der var dog lyspunkter. Hvor
dan ville det ikke være under 
højsommeren.?? 

Svæveflyvemæssigt - som 
turistmæssigt er Tyrkiet et 
dejligt land, men det varer nok 
mange år før luftrummet fri
gives til svæveflyvere. 

Risikoen? Den ligger nok 
mest på landevejen, hvor man 
oplever lidt af hvert - også 
modkørende i overhaling i 
vores højre rabat. 

Resultatet ikke helt i top. Vi 
skal stadig stramme os an, 
men ellers alt i alt en positiv op
levelse. 

De, som kender Ole Arndt, 
vil nikke genkendende til føl
gende citat: "Det var en herlig 
tur". • 

en'tigtiggfæddig, 

~ 6'J et gøåt tupå,t! 



Sådan går en uge for et charterfly 
• 

Ma
nd

ag: ckholm • Algarvc • havn. Sto 
Koben I • Sharjah Stockho m 

Tirsd_ag: hukct • Sharjah Shar1ah · P 

Onsdag: kholm • Kobenhavn Sharjah • Stoc 

Torsdag: don · Kobenha Kobchavn • Lon vn • Sharjah 
I. 

~ 

En Premiair DC-10-1 O går i luften med 379 passagerer. Over 
flyet er indtegnet flyets arbejdsuge - en uge, hvor det fløj over 
62.000km. 

Premiair, Skandinaviens stør
ste charterselskab, har ca. 
1.300 ansatte og en flåde på 
14 fly, seks Airbus A320, tre 
Airbus A300, fire McDonnell 
Douglas DC-10-1 o og en DC-
10-30. 

Sidstnævnte er et langdi
stancefly, der tager 363 pas
sagerer og har en rækkevidde 
på 9.446 km non stop. Det bru
ges bl.a. på afgange fra Skan
dinavien til Cuba. 

I Premiairs konfiguration ta
ger DC-1 0-1 0 379 passagerer 
og kan flyve ca. 5.900 km i et 
stræk - det svarer til afstan
den mellem København og 
Dubai. 

- I modsætning til ruteflyve
selskaberne flyver vi med en 
meget høj belægning . På 
årsbasis er den mere end 98% 
- el forhold, der for DC-10-1 0 
giver et relativt lavt brændstof
forbrug på 0,03131 liter pr. 
passagerkilometer, siger Pre
miairs direktør Tom Clausen. 

I gennemsnit er en Premiair 
DC-10 i luften i ca. 12 timer i 
døgnet, altså halvdelen af ti
den og transporterer op mod 
5.000 passagerer - og det ho
vedsagelig til fjerne rejsemål 
som Thailand, Florida, Barba
dos og Santo Dom i ngo. Typisk 
flyver en DC-10 ca. 62.000 km 

Indvielse af den forlængede bane 11/29 på 
Københavns Lufthavn Roskilde 
Den 20. oktober 1997 kl. ca. 1520 dansk sommertid blev bane 
11 /29 officielt taget i brug til VFR-operationer, efter at forvalter 
Ingolf Petersen havde inspiceret banen. 

Første fly til at benytte den nye bane blev Allerød Flyveskoles 
Cherokee 140 OY-BGN, med instruktør Steen Ole Petersen og 
elev Henning Kok om bord (se billedet). De øvede, netop som 
banen åbnede, landinger (på bane 21) og var så hurtige og 
heldige at »snyde« de øvrige lokale brugere! 

Forud var gået et helt igennem strømlinet byggeprojekt, hvor 
den projekterede dato for ibrugtagning - 6. november - blev 
underskredet med over 14 dage! 

Samtidig med baneforlængelsen var der blevet indkøbt et helt 
nyt norsk ILS-anlæg af fabrikat Normarc, og der blev arbejdet 

hektisk på at også IFR-trafik kunne benytte ILS'en fra den officielle 

om ugen - det svarer til mere 
end halvanden gange Jordens 
omkreds ved ækvator. 

DC-1 O'erne har et voldsomt 
,,forbrug" af kabinepersonale. 
Premiair har ca. 495 stewar
desser og stewarder med ba
ser i henholdsvis København, 
Billund, Oslo, G6teborg, 
Stockholm og Malme, og på en 
enkelt uge når ca. 120 kabine
besætningsmedlemmer at ar
bejde i hver DC-10. 15 kaptaj
ner, 15 styrmænd og 15 flyve
maskinister sørger for, at der 
bliver gennemført 19 starter og 
landinger. Premiair har i dag ca 
90 inden for hver af de tre 
nævnte personalekategorier. 

Af sikkerhedsmæssige 
grunde kræver luftfartsmyndig
hederne et kabinebesætnings
medlem for hver påbegyndt 50 
passagerer, men i Premiair når 
man aldrig ned på de otte, der 
er minimum for DC-10. PÅ de 
lange strækninger er der 1 0 og 
på mellemdistanceflyvninger
ne til fx De kanariske Øer 12. 

Tallet er helt oppe på 14 på 
de korte flyvninger til fx Lon
don - jo kortere flyvetid, jo stør
re personale skal der til , for el
lers kan man ikke nå at betjene 
passagerne med forplejning -
og de eftertragtede toldfri va
rer! • 

indvielsesdag 1. november 1997. Ved SLV's prøveflyvning den 22. oktober var ILS-signalerne fra de nye antenner helt OK, men pga. 
problemer med fjernmonitoreringen I TWR blev ILS'en først godkendt til operationelt brug den 6. november kl. 1145 - netop på den 

oprindelige dato for færdiggørelse af projektet! 
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DYNAMIC MIX 
Med Flyvevåbnet i Italien 
Tekst og bl/leder N.M. Schaiffel-Nlelsen 

Efter en planlægning præget af mange 
forviklinger og besværligheder, drog eska
drillerne 543 og 730 i september af sted på 
deres første fælles udrykning til Europas 
syd region. 

-Eskadrille 721 flyver altid til 
tiden, nemlig Eskadrille 721-
tid, sagde en af de ventende i 
forkommandoet. Man stod og 
ventede i eskadrille 730's 
linehangar. Destinationen var 
Aeroporto Militare Amendola 
i provinsen Apula i Syditalien. 
Års forberedelse var slut. Nu 
var det alvor. 

Ved ti-tiden rullede Eska
drille 721 's Hercules, hale
nummer 8-678 ind i 730's es
kadrilleområde. Ud myldrede 
forkommandoet fra Eskadrille 
543. I hast blev bagagepalet
ten rullet ud af flyet og ind i han
garen for at blive pakket om. 
En F100motortilen F-16skulle 
også med, sammen med sen
iorsergent John Vergos motor-

cykel, tjenstlig forstås. Tidligere 
kørte han på racercykel under 
øvelserne. 

Klokken 11 var der afgang, 
og i løbet af de næste fire en 
halv time gik turen ned over 
Tyskland, Frankrig og Middel
havet til Aeroporto Militare 
Amendola. 

Lang forberedelse 

Ingen havde vel forestillet sig 
omfanget af forberedelserne, 
da den danske regering i 
begyndelsen af 1994 tilmeldte 
Eskadrille 730 til lmmediate 
Reaction Force (IRF) i luft
forsvarsrollen og derefter 
Eskadrille 543 til Rapid React
ion Force (RRF) . Eskadrille 

543's rolle i udrykningsstyrken 
er at levere jord-til-luft forsvar 
i mellemdistanceområdet. 

Siden da har en stor del af 
Flyvevåbnets kræfter været 
rettet mod løsning af denne 
opgave. Begge eskadriller har 
været igennem taktiske eva
lueringer flere gange. For to år 
siden var begge eskadriller, i 
reduceret styrke, deployeret til 
Norge. Nu gik turen til mod 
Sydregionen, som er optionen 
for begge eskadriller. 

VI er høflige 

Indkvarteringen i feriebyen 
African Beach, gik hurtigt og 
smertefrit. Ferielejlighederne 
bekom personellet vel - nogle 
mumlede noget om en kom
pensation for Ørlandet, et 
grumt minde fra deployeringen 
sidste år til Norge, der lang
somt er ved at blive fortid. 

Klokken otte om aftenen 
holdt chefen for detachemen
tet, oberstløjtnant Michael Flei
scher (FLE) sin første briefing: 

Flyverspecialist og sanitetsassistent J. I Rosenkildes anstrenge/ser har båret frugt. Her står nu 
et moderne mini-felthospital klar til at modtage patienter. Ambulancen har plads til to patienter ad 
gangen. 

- Vi er kommet til et land med 
en anden kultur. Her er tingene 
anderledes og tager længere 
tid. Det lader vi os ikke gå på af. 
Vi gør, som når vi møder en to 
en halv meter høj neger, der er 
ca. halvanden meter bred over 
skuldrene, i en mørk sidegade 
i NewOrleans, midt om natten: 
Vi smiler og siger "Yes Sir!" 

Det gjorde man så. 

Fødselsdag 

Den 6. og 7. september var det 
tunge materiel blevet kørt om 
bord i DFDS's DANA CIMBRIA 
i henholdsvis Kalundborg og 
Esbjerg, hvorefter man satte 
kursen mod havnen i Manfre
donia. 

Ludvig' alias premierløjt
nant Henrik Vium Ludvigsen, 
Eskadrille 543, fik en skuffelse 
og en glæde på turen. Skuf
felsen bestod i fraværet af de 
otte meter høje bølger han 
havde drømt om. Glæden deri
mod var kaffe på sengen på 
hans 31 års fødselsdag. 

1,8 km køretøjer 

Medens de 12 mand af Flyve
våbnet til søs stævnede mod 
havn, forklarede FLE den øv
rige del af forkommandoet 
hvorledes de 1 ,8 kilometer kø
retøjer, der stod på skibet skul
le køres fra Manfredonias havn 
til Aeroporto Militare Amendola: 

- Inden I starter med at køre, 
må i holde ind og se at få købt 
noget brød og vand. Vi kan 
blive udsat for forsinkelser af 
forskellige grunde. Vi bliver 
ikke sure, vi tager den med ro 
og vi smiler. Javel! 

Fem tosædede Fiat G-91. de står og venter på, at et amerikansk firma skal finde pengene til at betale for dem. Motorerne står 
konserverede i en hangar og venter på at blive monteret, så flyene kan flyves til USA. Fortalte man os. 



Standardbilledet når personel 
skal transporteres med C-130 
Hercules. Paletten til bagagen 
løftes ud med gaffeltruck. 
Køres ind i hangaren og pak
kes om og lastes i flyet igen. 

Der kom forsinkelser. Skibs
mægleren holdt DANA CIM
BRIA ude i søen. Kom den ind, 
ville den efter hans mening 
komme i vejen for losningen af 
et andet skib, han havde lig
gende ved molen. 

Men sidst på eftermid
dagen lagde DANA CIMBRIA 
til kaj, med bagenden. I land 
rullede køretøj efter køretøj. 
Man kunne ikke kende det 
sløvt henslængte personel 
igen. FLE havde beordret alle, 
også Deres udsendte, køk
kenpersonale og 'Lirekasse
mænd' (læs regnskabsførere) 
ud for at hjælpe til med at køre 
biler. 

Den første dråbe kørte ind 
i en'mur', den bureaukratiske: 
Et vingenummer passede ikke 
med det, der stod på listen. Det 
var den rigtige type bil, men 
nummeret! 

Det tog en time, 
Ved 18-tiden skiftede vagt

en. Den nye nøjedes med at 
vinke til'dråben', når den kørte 
forbi. 

Omkring klokken fire var de 
sidste tilbage i 'feriebyen' på 
African Beach. Over 150 køre
tøjer var bragt ind bag Aero
porto Militare Amendolas 
hegn. Ikke en bil havde fået en 
skramme. Til gengæld fik per
sonellet lov at sove til klokken 
ti. 

Aeoporto Militare 
Amendola 
De italienske værter havde få
et et meget kort varsel med 
hensyn til de to eskadrillers an
komst. Omkring fire uger hav
de flyvestationen, der aldrig 
tidligere havde modtaget en 
hel kampeskadrille og en mo
biljord-til-luft eskadrille, haft til 
at vænne sig til tanken om at 
modtage 275 gæster. 

Indtil 1995 havde flyvesta
tionen primært beskæftiget sig 
med at uddanne piloter på Fiat 
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G-91 træningsfly. Den var nu 
belagt med 32° Storme (Wing) 
bestående af Gruppe 13°, ud
rustet med AMX jagerbombe
fly med opgaven at yde nær
støtte fra luften til hæren og 
Gruppe 101°·, en omskolings
eskadrille med AMX-T. 

Opbygning 
Efter en fælles gang morgen
mad/frokost (pasta), der blev 
indtaget i Amendolas menza 
(messe), var man klar til at stil
le lejren op. 

Eskadrille 543, som så at 
sige lever på hjul, havde ikke 
de store problemer med at op
rette SAMWOC'en (Jord-til
Luft Operationscenter). Fire 
lastbiler med karosser blev 
bakket op mod hinanden, en 
platform bygget op mellem 
køretøjerne, og vips kunne 
man gå fra e vogn til en anden 
uden brug af stige. En femte 
vogn blev bakket til og SAM
WOC'en var etableret fysisk. 

Kort tid efter var der strøm 
på. Kaffemaskinen gik i gang, 
og Deres udsendtes trang til 
dansk kaffe blev tilgodeset hos 
lederen af administrations
tjenesten, seniorsergent A. 
Kofod. 

Vi spurgte næstkomman
derende ved SAMWOC'en, 
major Stig Elsberg: 

- Hvor er Eskadrille 543's 
køretøjer? 

- De står ude ved depotet i 
'Ready-to-Move' opstilling. 

Eskadrillens nye chef, Hen
rik 'Herluf' Larsen, havde be
sluttet, at det nytilgåede per
sonel skulle have lejlighed til 

at prøve en opstilling i 'Siten' 
( stedet hvor eskadrillen sætter 
sit udstyr op). 

Eskadrille 730's personel 
knoklede med at få oprettet 
deres SOC (Squadron Ope
ration Centre), eskadrillens 
operationscenter. De skulle 
have containerne ned fra last
bilerne og rejst telte. Ikke de 
tunge gammeldags med træ
bund, men nogle nye smarte, 
hvor aluminiumsstænger er er
stattet af oppustelige ringe. 
Ingen havde for alvor øvet den
ne disciplin før, men det gik gan
ske glat. 

Seniorsergent J. Vergo 
mente nok, at man havde'kig
get på det' derhjemme. 

- Men det er praktiske folk 
vi har, så det glider. 

En kompressor leverede 
luften og en Unimog trak teltet 
op - jo, det gik. 

I forkommandoet var den 
en sanitetsassistent, flyver
specialist J. T. Rosenkilde. Med 
hjælp fra Eskadrille 730, fik 
han sine telte op at stå. Senere 
måtte han have assistance fra 
jordmaterielværkstedet for at 
få etableret vandforsyningen 
og det deraf følgende krav om 
afløb. 

Som FLE havde sagt: 
-Ingen er færdig, før alle er 

færdige! 

Vandgang 
Vejret havde været fantastisk 
de første dage. Mandag, da fly
ene skulle ankomme, var det 
halvskyet, men stadig varmt. 

Det var et flot syn at se de 
første fem, der skulle have 

været seks, F-16 ankomme og 
lande på Amendola. 

Italienerne kommentere 
indgående flyets højt løftede 
næse under indflyvning og 
landing. 

Lidt senere landede yder
lige seks fly"og så kom det 
sidste. SØR, kaptajn S. Søren
sen, kunne ikke få efterbrænd
eren på E-605 til at tænde ved 
starten på Skrydstrup og 
måtte i hast skifte til E-008. Det 
tog lidt tid, for han skulle have 
bagagetanken skiftet over på 
det nye fly. 1 

Det var et flot syn, da alle 
12 fly stod på en snorlige 
række på flightlinen. 

Næste dag kom de sidste 
godt 200 øvelsesdeltagere til 
Bari lufthavn med en hol
landske Boeing 757. Da kolon-

. nen kørte fra African Beach for 
at hente dem, hang tunge 
regnskyer ude over Golfo di 
Manfred6nia. Kort før byen 
Magherita åbnede himlens sl
user sig. Ikke en dansk tor
denbyge af de værste, meget 
værre. Da kolonnen kørte ind 
i byen, stod der op til 40 cm 
vand i gaderne. 

Nyt udstyr 
Vi spurgte kaptajn og leder af 
Eskadrille 730's materiel
deling Anders Thomsen: 

- Hvor mange penge er der 
investeret i alt det nye mate
riel? 

- Vi har nok ca. to tredjedel 
med af det vi skal have i en 
given situation, sagde han. 

Det var ikke noget 'fat
tigmandsflyvevåben', der drog 
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Nærmest ses eskadrille 730's Squadron Operation Centre (Eskadrillens Operationscenter). Bagved, ved den høje mast SAMWING 
East SAMWOC (Jord-til-Luft Operationscenter). Længst borte næsten gemt under træerne DSU'en, HAWK's direkte støtteenhed til 
Eskadrille 543. Til venstre for huset i midten Eskadrille 730's Flightlines containerby. 

til Italien. Vi talte med flere 
italienere, som var overrasket 
over det store opbud af mate
riel. Endnu mere overrasket 
var man over de danske sol
daters arbejdsindsats. -At 
arbejde ude, i 45°varme i den 
brændende sol midt i siesta
en! Det fremkaldte forundring. 

Teknikken 
Vi kiggede indenfor i con 
tainerne. I et mini-SUN værk
sted (Sæde, Udrustning, Nød
udstyr) traf vi flyverspecialist 
L.R. Lorentzen i gang med at 
efterse en flyverhjelm. 

Vi ville vide, om han kunne 
klare det samme som hjemme 
på SUN-værkstedet i Skryd
strup. 

- Nej, ikke helt. Men jeg kan 
lave den nødvendige vedlige
holdelse af piloters flyveud
rustning. Nye hjelme og den 
slags skal laves hjemme i 
Skrydstrup. 

Han viste os den container, 
hvor man opbevarer piloternes 
flyveudrustning. Overlevel
sesdragterne, Survival Suits, 
var hængt op med luftslanger 
ned i hvert ben. 

- Så er de tørre og klar til 
brug næste dag, sagde Lor
entzen, medens han rettede 
på et cover på en flyverhjelm. 
Han havde lige forklaret, at 
den slags koster 600 kr. pr. stk. 
og ikke må være snavsede 
eller ridsede. -Det vil genere 

pilotens udsyn, og det må ikke 
ske, forklarer han. 

Hos jordmaterielværkste
det kunne vi konstatere, at den 
første lydpotte var blevet skif
tet ud og fik at vide, at pærer
ne i bilernes lygter åbenbart 
ikke havde godt af at komme 
ud at sejle. Mange af dem var 
gået i stykker og nye var bestilt 
med næste forsyningsfly. 

Vægggelus 
At kalde African Beach en'lejr' 
var måske en overdrivelse. 
Stedet var en ferieby, hvor sæ
sonen var forbi , og hvor man 
var glad for at få små 300 
ekstra gæster i næsten en 
måned. 

Små lejligheder med bad 
og et overdækket spiselokale 
med udsigt over Golfo di Man
fred6nia var slet ikke så dårligt. 

Knap så godt var det med 
væggelusene. Deres udsend
te mener, at de bider ganske 
fælt. Værten bestred til det 
sidste, at der var væggelus. De 
danske læger var imidlertid 
ikke i tvivl - de bid kunne kun 
stamme fra væggelus. 

Fritiden 
Når Flyvevåbnet tager på 
øvelse i udlandet lyder det 
almindeligvis .Nå, nu skal de 
på snejetur igen". 

I den halve snes dage De
res udsendte deltog, blev der 

givet sammenlagt godt fire ti
mer fri I De blev tilbragt i Man
fredonia, hor man kunne gå en 
tur op ad hovedgaden, sidde 
på en fortovsrestaurant med 
en øl, gå på pizzaria og spise 
en friskbagt pizza for derefter 
at vende tilbage til torvet, hvor
fra bussen kørte klokken 22. 

Tre en halv time før havde 
FLE meddelt følgende: 

- Vi er tilbage her klokken 
22. De, der ikke når bussen, 
tager en taxa. Det koster 250 
dkr. Jeg går ikke i seng før 
sidste mand er hjemme. 

Hvem kunne drømme om 
at ødelægge oberstløjtnantens 
nattesøvn? Alle var på torvet 
klokken 22. 

Velfærd og sjælesorg 
De to velfærdsbefalingsmænd, 
seniorsergenterne Rene Fre
deriksen fra HAWK og H. 'Job
be' Jacobsen, Flyvestation 
Skrydstrup, gjorde med bøger, 
bordtennis, TV, video, spil og 
løbeture deres til at forsøde den 
meget korte fritid. 

Præsten ved IRF-styrken, 
Christian S. Prahl sagde: 

- Så længe maden er god, 
materiellet er i orden og vejret 
ikke driller, så har jeg intet at 
lave . Men i samme øjeblik 
regnen sætter ind eller andet 
går skævt, så bliver der brug 
for mig. 

Jeg har den store fordel, at 
jeg er på lige fod med alle - jeg 

Lufthavnen i Bari i regnvejr. Ud af det hollandske flyveselskabs Boeing 757 strømmer de godt 200, 
der udgør hovedstyrken. De havde glædet sig til Syditaliens sol. Den kom nogle dage senere. 

l 
·~ 
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har nemlig ingen grad, og så 
har jeg tavshedspligt. 

Prahl var med for at lære 
personellet at kende, få et spil 
kort og drikke en øl sammen 
med dem. 

Også socialkonsulenten 
var med. Lars Kaastrup Ole
sen, der tre gange i kortere el
ler længere perioder har været 
i Jugoslavien, var med for at 
hjælpe personellet, hvis der 
opstår sociale problemer der
hjemme. Hans opgave var i 
øvrigt styret af samme faktorer 
som præstens. 

Erfaringer fra Hærens og 
Søværnets udsendelse af per
sonel til kriseområder er helt 
tydeligt blevet adopteret af 
Flyvevåbnet. 

Som Prahl sagde, -Går no
get skævt, er jeg den første der 
mærker det. Så er det godt at 
vide, at de to sidste samtidig 
er chefens rådgivere. 

Skuffelse 
Et samtaleemne blandt per
sonellet var skuffelse over, at 
styrken i sidste øjeblik blev re
duceret til 275 mand fra 320. 

Ingen tvivl om, at de, der ik
ke kom med, havde grund til 
skuffelse. Forklaringen på re
duktionen ligger blandt andet 
i forskellen i prisniveauet mel
lem Tyrkiet og Italien. Den skul
le også findes i problemet med 
at finde et indkvarterings
område , der var stort nok til at 
rumme alle. 

Der var ingen tvivl blandt 
cheferne for de to eskadriller. 
De var klart af den overbe
visning, at de havde fået nøgle
personellet med. Begge lagde 
vægt på, at de blev trænet i den 
specielle opgave det er at flytte 
enhederne så langt væk. 

Til gengæld havde de stor 
forståelse for, at personellet, 
designeret eller af reserven, 
var skuffede. • 
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Vil du tiene 25.000 kr. på at lede disse 
mænd og kvinder 3 uger om året? 

Bliv officer af reserven Vilduha'etekstrajob, 
eller trænger du til en pause, inden du fortsætter din videre uddan
nelse, kan vi tilbyde dig at blive officer af reserven. Uddannelsen 
varer ca. 20 måneder, og foruden en militær uddannelse gennemgår 
du en lederuddannelse på delingsførerniveau. Du får fuld løn under 
hele uddannelsen. 

efterfølgende skal i gang med din civile uddannelse. Uddannelsen og 
jobbet som officer af reserven er udfordrende og kræver sin mand -
eller kvinde. Til gengæld får du på kort tid en række grænseoverskri
dende oplevelser og en praktisk og menneskelig erfaring, de fleste er 
år om at opnå. En ballast, der både gavner dig under din uddannelse 
og styrker dine civile jobmuligheder. 

Efter endt uddannelse kan du tegne en rådighedskontrakt, hvor du Ring efter brochure og ansøgningsskema på 
skal gøre tjeneste som leder og instruktør for en deling på ca. 30 per- eller fax os på 44 66 02 97. 

44 68 2122 
soner 3 uger om året. Den første kontrakt løber over 4 år med en 
ånløn på ca. 25.000 krone, - pengo du sikkert godt kan brugo, nå,c i kan også skrivo olloc kontakte os på o-mail, oo.fu@intomot.dk 

FVR 
FORSVARETS VÆRNEPLIGT & REKRUTTERING 

Postboks 135, 3500 Værløse 
http://www.FORSVARET.FVR.dk 



Navne 

Dødsfald 
Direktør Vagn 
Christensen 
Vagn Christensen, der var 
handelsuddannet, kom til Det 
danske Luftfartsselskab i 1937 
og blev i 1939 selskabets re
præsentant i England. 

Her opholdt han sig, da Dan
mark blev besat; han meldte sig 
straks til engelsk krigstjeneste, 
blev uddannet som pilot og for
rettede tjeneste i Royal Air For
ce til 1945. 

Efter krigen genindtrådte 
han i DDL, og fra 1948 til 1978 
var han chef for SAS aktiviteter 
i Storbritannien. 

Efter at være blevet pensio
neret bosatte han sig i Portu
gal, og her døde han den 17. 
oktober, 83 år gammel. 

Ingeniør 
Knud Hutters 
En af de sidste veteraner fra 
Kløvermarken, ingeniør Knud 
Hutters, døde den 29. oktober. 

Hutters, der blev 88 år, be
gyndte på Flyvertroppernes 
tegnestue den 1. marts 1935, 
men efter halvandet år, hvor 
han var med til at forberede 
produktionen af Gloster Gaunt
let, overgik han til værksteder
ne som driftsingeniør. 

Efter Danmarks befrielse 
var Hutters med til at etablere 
HovedværkstedVærløse, hvor 
han sluttede som leder af drifts
kontoret. Han gik på pension 
den 30. september 1976. 

85år 
Grosserer 
Chr. Fahrner 
1960'erne var på mange må
der dansk almenflyvnings 
.guldalder". En af dem, der hav
de sin store andel heri, var Chr. 
Fahrner, grosserer i kemikalier, 
der udvidede sit varesortiment 
med Cessna's produkter. 

Han var også en tid indeha
ver afTransair (skole- og taxa
flyvning m.v.). 
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Organisationsarbejde blev 
der også tid til, bl.a. for Sports
flyveklubben, og en periode 
var Fahrner medlem af Kon
gelig Dansk Aeroklubs hoved
bestyrelse. 

Den 17. december bliver 
han 85 år. 

75år 
Generalmajor 
Niels Holst
Sørensen 
Generalmajor Niels Holst
Sørensen, der bliver 75 år den 
19. december, var premierløjt
nant i Hæren, inden han blev 
militærflyver (på det andet hold 
efter Anden Verdenskrig). og 
ved Flyvevåbnets oprettelse i 
1950 overgik han til dette. 

Holst-Sørensen var 1952-
55 den første chef for ESK 727 
(F-84G Thunderjet) og deref
ter indtil 1959 operationsoffi
cer på FSN Karup. Så fulgte 
stabstjeneste (i Flyverkom
mandoen, Flyvertaktisk Kom
mando og BALTAP) indtil 
1968, da han blev chef for Fly
vestation Karup. 

112 år, fra 1970 til 1982 var 
Holst-Sørensen chef for Flyve
våbnet, længere end nogen 
anden. Han sluttede sin mili
tære karriere som dansk re
præsentant ved NATO's mili
tærkomite i Bruxelles og afgik 
med pension i 1987. 

I 1972 fik han Luftfartspo
kalen. 

Udnævnelse 

Generalmajor 
K.E. Roesgaard, 
chef for FTK 

Flyvertaktisk Kommandos nye 
chef, generalmajor Kurt Ebbe 
Roesgaard, er 51 år og begynd
te sin militære karriere som 
værnepligtig i Flyvevåbnet i 
1967. 

Ebbe Roesgaard har især 
gjort tjeneste ved HAWK-en
heder, afvekslende med stabs
tjeste. 1986-88 var han cheffor 
ESK 543 i Højerup, derefter for 
Luftværnsgruppens operati
onssektion og for HAWK-afde
ling Øst iTune. Fra 1990 til 1995 
beklædte han forskellige chef
poster i Forsvarskommandoen, 
hvorefter han blev stabschef 
ved Flyvertaktisk Kommando. 

Den 1. oktober i år blev han 
generalmajor og chef for Flyver
taktisk Kommando. Han er den 
første ikke-pilot på denne post 

Oberst 
J.F. Autzen, 
stabschef, FTK 

Posten som chef for Flyvertak
tisk Kommando (FTK) er over
taget af den hidtidige chef for 
Flyvestation Skrydstrup, oberst 
Jens FriisAutzen (pilotnavn FRI). 

Han er 53 år, begyndte som 
flyveelev på Avnø i 1965 og var 
derefter på flyveskole i Cana
da. 

FRl's første jagertype var 
Hunter i ESK 724, Skrydstrup. 
1968-76 var han på FSN Ål
borg, hvor han fløj F-104 i ESK 
723 og gjorde tjeneste i flyve
stationens O-afdeling. 

Efter to år i FTK's flyvesik
kerhedssektion kom FRI i 1979 
til Skrydstrup og fløj F-16, først 
i ESK 727, derefter i ESK 730. 
Fra 1983 til 1985 var han leder 
af stationsflighteh og derved af 
omskolingen af piloter til F-16, 
hvorefter han blev sektionschef 
i O-afdelingen. 

11987 blev FRI chef for ESK 
727 (F-16, Skrydstrup), og fra 
1991 til 1995 var han i FTK, først 
som leder af luftoperationscen
tralen, derpå som sektionschef, 
afdelingschef og sidst som chef 
for operationsdivisionen.I1995 
vendte han tilbage til Skryd
strup, nu som stationschef. 

FRI , der har over 5.000 fly
vetimer, har modtaget Medal
jen for udmærket lufttjeneste. 

Flyvechef Franz 
Vinther, Premiair 

Luftkaptajn Franz Vinther har 
pr. 1 . september overtaget 
posten som flyvechef og Di
rector of Operations i Premiair 
efter Hugo Bak Jensen. 

Vinther er uddannet i Fly
vevåbnet og har fløjet F-100 i 
ESK 730, Skrydstrup. Civilt har 
han fløjet Boeing 727 i Sterling 
og Boeing 767 i SAS, hvorefter 
han tog orlov for at blive A320 
kaptajn i Conair. 

Fra Conair fulgte han med 
over i Premiair og har nu været 
kaptajn på DC-10 i tre år. 

Ansættelse 
Indkøbschef Carl 
Jørgen Pedersen, 
Cimber Air 

Carl Jørgen Pedersen er til
trådt som indkøbschef i Cim
ber Air. Han udgik fra Flyve
våbnet mekanikerskole i 1963 
og arbejdede derefter på F-
86D og Hunter. 

Efter at have været for
mand i Sterling Airways rejste 
han til udlandet, hvor han 
opholdt sig i mere end 30 år. 
Fra 1978 til 1987 arbejdede 
han for Teeair i Spanien og 
sluttede som regionaldirektør. 
Derefter var han i mere end 20 
år hos Saudia i forskellige 
funktioner, fra 1993 til 1997 
som senior supervisor support 
shops. 
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Foreningen aut. danske flyværksteder . general aviation 
ønsker kunder og forretningsforbindelser 

0 

GLÆDELIG JUL & GODT NYTAR 
Vi takker for Aret der gik, og skal hermed gøre opmærksom p.J, at vore vejledende værkstedstimepriser stiger pr. 1. januar 1997. 

Prisstigningen skal ses i lyset af de øgede udgifter til /AR, Miljø, punktafgifter til det offentlige samt den almindelige indeksregulering. 

Værksteds timepris D: 468,- kr. ærksteds timepris A: 416,- kr. 
ervice, vedligeholdelse og reparation af, en motorede non pressuri
~d stempelmotor fly, lette to motorede (under 2730 kg) non pressuri
- fly. Køre- eller rejsetid, ved afhentning/ bjærgning, eller ifm. repa-
1tion på fremmed plads. 

Alle former for struktur- lærredsarbejde. Ved svejsning coating og 
maling. 
Alle former for Overhaul og reparation af komponenter. 
Ved vurderingsarbejde ifm. køb og salg samt ved opgørelse og vurde
ring af skader på fly, efter havari . 

ærksteds timepris B: 468,- kr. 
ervice, vedligeholdelse og reparation af en motorede pressurised 
empelmotorfly, en motorede stempelmotorfly over 2730 kg. alle to 
1otorede stempelmotorfly over 2730 kg. 

Alle former for arbejde der betragtes som en : " Større reparation" eller 
"Større modifikation" (ref. BL 1-1) 

Avionic værkstedstime A: 475,- kr. 

ærksteds timepris C: 502,- kr. 
Alle former for modifikation, reparation, vedligeholdelse og installation 
på flyet. 

Ile former for arbejde på Turboprop- og Jetfly. 
Avionic værkstedstime 8: 515,- kr. 
Alt komponentarbejde på elektronikværkstedet. 

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

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

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

Cess11a 182 pd pmd11ktio11s/i111c11 i llldepende11 e i Kansas 
Prellminary Performance & Specifications 
Range 
Cruise Speed at 75% Pm~ cr :it 8,000 fl. 
Cruise Speed Maximum S.L 
Service Ceiling 
Rate-of-Climb S.L. 
Takeoff Distance (Ground Roll) 
Maximum Ramp Weight 
Fuel Capacity (Usable) 
Useful Load 
Horsepower at 2,400 RPM 
Engine, Fuel mjection Textron Lycomin 

. · ,., : 

·•ti,. ~ ' . : . 
Propeller McCauley, 2-Bladed Const I t f 1··1 

680NM 
120KTS 
123 KTS 

13,500 Ff 
7'10 FPM 

940Ff 
2.457 LBS 

53 USGAL 
849 LBS 

160HP 
Textron Lycommg I0-360L2A 

McCauley, 2-Bladcd f 1xed Pitch 

-· ......... . 
Ring eller fax straks efter informationskatalog og hør, hvor hurtigt du kan blive ejer af en af disse to perler! 
VI KAN NU TILBYDE FORDELAGTIG FINANSIERING IGENNEM UDENLANDSK SAMARBEJDSPARTNER 

s 
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SLN-AIR of Scandinavia A/S 
Lufthavnsvej 33, 7190 Billund 
Telefon +45 7650 0100. Fax +45 7533 8618 
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Yakolev Yak-52 OY-YAK 

Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

Den er ikke så dyr 
som Bjarnes cykel, 
men da Søren 
smider rundt med 
sin maskine på en 
langt mere interes
sant måde, må det 
undre, at danske 
medier ikke har 
rettet de forslugne 
linser mod den! 

Søren Kjær ombord i OY-YAK 

Sommeren 1997 vil sikkert 
blive husket som den, hvor 
badevandet for en gang skyld 
blev anstændigt lunkent, men 
hvor danske helte ude i Europa 
nåede knapt så højt op så sejr
skarnierne, som vi alle gik og 
havde håbet. Men ret beset er 
det naturligvis kun absolut lal
lende optimister, der kan være 
overraskede over, at danske 
medier temmelig konsekvent 
overser alle andre luftarrange
menter end den årlige drage
festival på Eremitagesletten. 

Således er det totalt forbi
gået de fleste journalisters op
mærksomhed, at vi faktisk 
havde en forsvarende mester 
ved de nordiske mesterskaber 
i kunstflyvning i Finland! Nær
mere bestemt var det Søren 
Kjær, der var fløjet mod nord
øst i sin Yak-52 med Lennart 
Wahl som passager og støtte
pædagog ved konkurrencen. 

,,Flyvemaskine købes" 
Det var også Lennart Wahl , 
der i sin tid gjorde Søren op
mærksom på, at det måske li
ge netop kunne være en Yak-
52, der var løsningen på hans 
problem med at finde en flyve
maskine, der først og fremmest 
var kunstflyvedygtig, men som 
desuden var tosædet og som 
i et vist omfang også kunne 
bruges som rejsefly. 

Yak-52 stammer fra 1978, 
men har rødder tilbage tilYak-
18 fra 1947, som har været 
produceret i mange forskellige 
modeller. Yak-50 var en ensæ
det helmetal videreudvikling 

og Yak-52 en tosædet udvik
ling afYak-50. 

Yak-52 er bygget i over 
1600 eksemplarer - hovedsa
geligt som militærtrænere, 
men en del fly har efterhånden 
fundet vej til civile liv i vesten. 

Søren var i 1984 oprindelig 
begyndt med at flyve noget let
tere sager end gamle militær
trænere - nærmere bestemt 
drager. Siden gik han over til 
ultralet og endte med at få A
certifikat i 1987. 

Senere fik en annonce i Flyv 
med tilbud om et spindkursus 
alvorlige konsekvenser for ham. 
Han endte nemlig ikke blot med 
at spinde, men også med at 
lave alle mulige andre interes
sante ting på himlen og med i 
det hele taget at blive totalt og 
aldeles bidt af kunstflyvning. 

Der var dog en række prak
tisk problemerne med at få lys
terne styret, da Søren også 
dengang boede i Århus. Kunst
flyvningen krævede hele tiden 
rejser til Roskilde, da Bellan
caen han fløj på var baseret 
der. 
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Søren var derfor i fuld gang 
med at overveje køb af maski
ner som Zlin, CAP og Bolkow 
Junior, da Lennart kom med 
den gode ide, at Søren jo kun
ne tage med til Rusland, hvor 
han selv skulle over at flyve 
kunstflyvning. Søren fik således 
prøvet en YAK-52 og var snart i 
gang med at handle med et 
firma i Moskva, der solgte civi
liserede udgaver af gamle mili
tærtrænere. Det blev en sådan 
Søren sidenhen kunne hente i 
Skt. Petersborg og færge hjem 
til Tirstrup via Finland og Sve
rige. 

Spændende fly 

I de godt fire år OY-YAK har 
været i landet, har Søren fløjet 
omkring 200 timer i den - og er 
selvsagt begejstret for sin 
russiske warbird. Den har avan
ceret instrumentering, der af
spejler dens tidligere rolle som 
et træningsfly, der skal føre si
ne elever mod større og endnu 
kraftigere maskiner. Alene dens 
udseende lugter af jagerfly, og 
den er bygget ustabil, så den 
kræver konstant at blive fløjet. 
Motorlyden må glæ-de ethvert 
øre og sind - måske endda 
selve miljøministerens, da 
målinger viser, at den ikke støjer 
særligt meget. Motorens præ
stationer giver flyet et godt kraft
overskud, der er med til at gøre 
Yak-flyvning til en hel anderledes 
interessant oplevelser en ture i 
almindelige privatfly. 

OY-YAK kan som sagt bru
ges til rejsefly, men ret beset 

er den ikke et videre komfor
tabelt siddeapparat, og bagde
len begynder at give sin eksi
stens til kende efter en halv 
time i luften! 

Bedre end Bjarne 

I år forsvarede Søren så sin ti
tel som nordisk mester i inter
mediate klassen i Finland. For 
to år siden blev han nummer 
to i sportsman-klassen og sid
ste år nordisk mester i inter
mediate. Ved konkurrencen i år Søren i færd med at træne 

til dette års nordiske mesterskab. 

Yak-52 er udviklet i Rusland, men helt tilbage i 70 'erne blev det besluttet, at den skulle produceres 
i Rumænien. Herfra kan firmaet Aerostar stadig levere fabriksnye fly. 

gik det bedre end for oven-
nævnte Bjarne, men desvær
re ikke så godt, at det ikke 
kunne været gået bedre. 

I første flyvning røg cano
pyet op i forbindelse med en 
hammerheadturn. Det skulle 
naturligvis lukkes igen , og 
headsættet sættes pænt tilba
ge på det rigtige sted af hove
det - og det kan man ikke gøre 
ustraffet rent pointmæssigt i en 
konkurrence på højt niveau. 
Og da der ikke var tale om fejl 
på flyet, talte flyvningen med. 

De to næste runder gik 
pænt, og derfor kom Søren 
alligevel op på en samlet tred
jeplads. Hvad der kunne være 
sket, hvis og hvis og hvis er 
ikke så interessant at overve
je. Det gik som det gik, men 
Søren truer med at komme 
stærkt tilbage ... ... 

Vi andre kan så håbe på, at 
vi tilfældigvis kommer forbi en 
dag, hvor Søren træner, og det 
lokale luftrum summer af 
warbird. Det er lidt sjovere at 
spejde efter OY-YAK end efter 
så mange af de andre småfly 
over Djursland.... • 

Vakolev Vak-52 
En 360 hk lvchenko M-14P 

Spændvidde: ............... 9,30 m 
Længde: ...................... 7,75 m 
Højde: .......................... 2,70 m 
Tornvægt: ................... 1000 kg 
Max. startvægt: ......... 1290 kg 
Max. hastighed: ....... 300 km/I 
Rejsehastighed: ..... ... 220 km/I 
Stallhastighed: .......... 100 km/I 
Rækkevidde: ............... 550 km 
G-begrænsninger: ....... +7, -5 

21 



Luftwaffes organisation 
i Danmark 1940 • 1945 
2. del 

LG-Kdo. XI/Luftwaffen
befehlshaber Mitte 
En organisationsændring den 
21. marts 1941 medførte, at 
forsvaret af rigsområdet, her
under LG-Kdo. XI og dermed 
også Danmark blev samlet 
under Luftwaffenbefehlshaber 
Mittemed Gen.Oberst Hubert 
Weise som øverstbefalende til 
afløsning af Luftflotte 2 . 

General der Luftwaffe 
In Danemark 
Denne ændring fik også ind
virkning på forholdene i Dan
mark. Der blev således den 1 O. 
juni 1941 oprettet et tjene
stested på adressen Strandvej 
32 b i København med be
tegnelsen General der Luft
waffe in Danemark. Til denne 
post udnævntes Generalma
jor Eduard Ritter von Schleich 
- en veteran fra 1. verdenskrig, 
der senest som oberst havde 
været chef for Jagdgeschwa
der 26 (JG 26Jindtil december 
1939. 

Med denne titel fulgte dog 
ingen militære beføjelser, hvil
ket fremgår af stillingsbeskri
velsen: Verbindungsbeamter 
des Luftgau-Kommandos XI; i 
praksis fungerede Schleich 
som LG-Kdo. Xl's forlængede 

arm her i landet. Udover rent 
administrative opgaver måtte 
dette tjenestested også be
handle de efterhånden hyppigt 
forekommende erstatnings
sager i forbindelse med beska
digelse af dansk ejendom ved 
tyske maskiners nødlandinger 
og nedstyrtninger. Det var for 
øvrigt Schleich, der den 29. 
august 1943 personligt satte 
vor gamle konge, Christian X, 
under husarrest på Sorgenfri 
Slot. 

Uddannelsesaktiviteter 
Bortset fra enkelte sporadiske 
britiske angreb rettet mod mi
litære mål, men uden synder
lig virkning eller fejlagtige bom
benedkastninger ved dag el
ler nat i forbindelse med over
flyvninger af dansk område, 
forløb de første par år af be
sættelsen forholdsvis frede
lige. 

De tyske aktiviteter i luften 
koncentrerede sig hovedsa
gelig omkring uddannelse af 
piloter og flyvende besætnin
ger og foregik fra Værløse, 
Kastrup, Avnø, Aalborg, Karup 
og Esbjerg. På den tidligere 
luftmarinestation i København 
og på den af tyskerne opret
tede marineflyvestation ved 

havnen i Aalborg uddannedes 
mandskab til Luftwaffes mari
neflyvevæsen. Alle disse sko
leenheder sorterede direkte 
under Ob.d.L. 's uddannelses
væsen i Berlin eller Hoheres 
Kommando der Jagd- und 
Zerstorerschulen i MOnchen. 
Uddannelsesaktiviteterne 
fortsatte lige indtil krigens 
slutning. 

Jagdfliegerfi.ihrer 
Deutsche Bucht 
Ved krigens udbrud blev sta
ben for Jagdgeschwader 1 
med hjemsted i Jever ved Wil
helms hafen grundlaget for 
dannelsen af et luftforsvar i 
Nordvesttyskland. Chefen, 
Oberstleutnant Carl Schuma
cher og de forskellige enheder, 
han i løbet af december 1939 
fik under sin kommando, kom 
tilsammen til at danne Jaf0 
Deutsche Bucht. Efter besæt
telsen den 9. april blev Dan
mark underlagt denne kom
mandos operationsområde. 

Ikke siden 1940 havde der 
været stationeret operative 
jagerstyrker af nævneværdig 
betydning her i landet. Dette 
forhold ændredes i foråret 
1942, da enheder af Jagdge
schwader 1 (JG 1Jblev statio-

Messerschmitt Me 109 F fra Jagdgeschwader 1 's III Gruppe (111.IJG 1 ), som var stationeret i Rørdal 
(Aalborg-Ost) fra juli 1942 til marts 1943 underJAfO Deutsche Bucht. 

Det kæmpemæssige radaran
læg Wassermann S ved Ska
gen. Et anlæg som dette skulle 
gøre det muligt for Luftwaffe i 
god tid at spore og gå til angreb 
på den britiske kurertrafik 
mellem Aberdeen og Stock
holm. Alle bestræbelser var 
imidlertid forgæves. 

neret i Danmark, således 9. 
eskadrille (9./JG 1) i Esbjerg 
og 7./JG 1 iAalborg; hertil kom 
i juli endvidere den resterende 
del afll I. gruppe (111.IJG 1 )med 
stab. Til Lister på den anden 
side af Skagerrak førtes 8./JG 
1. Deres opgave var i fælles
skab at sikre de tyske konvo
jers sejlads mellem Danmark 
og Norge mod engelske luftan
greb. 

En organisationsændring 
den 1. april 1943 førte til en 
deling af JG 1, hvorved perso
nel herfra overførtes til en ny
dannetJG 11.Samtidig fik///./ 
JG 1 navneændring til 1./JG 11 
og ordre til at forlægge til 
Husum. Imidlertid forblev en 
enkelt af de tre eskadriller, 1./ 
JG 11 med dele i Aalborg og 
Lister og fortsatte sin hidtidige 
opgave under betegnelsen 
Aalborg Staffel. 

Ved udgangen af oktober 
1943 blev Jasta Helgolandvia 
Aalborg forlagt til Lister for at 
forstærke den derværende del 
at 1./JG 11. De sammenlagte 
enheder fik betegnelsen 11.I 
JG 11. 
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I Aalborg ændredes navnet 
på den resterende del af 1./JG 
11 til 10./JG 11 og sammen 
med 11.IJG 11dannededenu 
Kommando Skagerrak. Straks 
efter invasionen den 6. juni 
1944 forsvandt 10./JG 11 fra 
Aalborg og i slutningen af juli 
fulgte 11./JG 11 efter. 

Allerede fra efteråret 1943 
var dele af Luftwaffe begyndt 
at sadle om fra offensiv til de
fensiv krigsførelse. Dette med
førte, at omskoling af piloter fra i 
tunge tier-motorers bombefly 
til hurtige en- og to-motorers 
jagerfly afstedkom talrige 
ulykker. 

XII. Fliegerkorps 
Falcks erfaringer fra Aalborg 
førte til dannelsen af en om
fattende natjagerorganisation 
og den 10. aug. 1941 blev 1. 
Nachtjagddivision ophøjet til 
XII. Fliegerkorps under kom
mando af Gen. Major Josef 
Kammhuber. I maj det følgen
de år kunne korpset mønstre 
1., 2. og 3. Jagddivision. Sam
tidig blev dagjagerne under
lagt XII. Fliegerkorps. 

Også på radarområdet gik 
udviklingen rask fremad. Med 
fremkomsten af WOrzburg, der 
kunne måle højden, blev det 
nu muligt - i kombination med 
Freya -at dirigere en natjager 
mod et fjendtligt fly (Dunkel 
Nachtjagd). 

Under Kammhubers ener
giske ledelse blev signaltjene
sten (Luftnachrichtentruppe) 
stærkt udbygget med radar
stillinger, varslingssystemer 
og jagerførings-stationer, som 
i 1943 dannede en kæde ( og
så benævnt Kammhuber-lini
en), der strakte sig fra Norge 
og ned gennem Vesteuropa til 
Frankrig. 

Danmark indgik som et led 
i dette forsvarssystem. Eksem
pler herpå er radarstillingerne 
Schakal på Grenen og Lama 
ved Thyborøn, men der var 
mange flere. 

De nævnte stillinger blev 
taget i brug i sommeren 1942. 
I det følgende forår fulgte bl.a. 
Krokodil ved Kongelunden på 
Amager og Seehundi Tybjærg 
på Sjælland. De to sidstnævn
te stillinger inspicerede Kamm-
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Oberstlt. Carl Schumacher, chef for Jagdgeschwader 1 (JG 1) og samtidigJagdfliegerfOhrer Deutsche 
Bucht (JafO D.B.) indtil januar 1942, hvorefter han blev udnævnt til JafO D.B.) indtil januar 1942, 
hvorefter han blev udnævnt til JafO Norwegen. 

huber personligt i foråret 1943. 
Fælles for disse anlæg var, at 
de også fungerede som jager
føringsstationer. 

Telefunken havde udviklet 
et radaranlæg, som kun veje
de 24 kg og derfor kunne in
stalleres i fly. Det havde en 
rækkevidde på indtil 3,5 km og 
fik betegnelsen Lichtenstein Bl 
C. Dette apparatur begyndte 
fra sommeren 1942 at tilgå de 
operative natjagerstyrker. Det 
var nu blevet muligt for piloten 
- i samarbejde med sin radar
operatør - selv at kunne opsø
ge en modstander efter en om
trentlig pejling fra jorden. I takt 
med udviklingen på radarom
rådet øgedes vægten af det 
luftbårne anlæg til det tredob
belte. 

2. Jagddlvlslon 
I Stade ved Elben havde 2. 
Jagddivision hovedkvarter og 
var under kommando af Gen. 

Lt. Walter Schwabedissen. 
Hans operationsområde om
fattede udover Nordvesttysk
land og Berlin også Danmark. 

De første natjagere kom til 
Danmark i juli 1942, da en es
kadrille tilhørende 7./NJG 2, 
arriverede i Karup. Anlednin
gen var dels en følge af de tilta
gende overflyvninger af dansk 
område, når RAF bombefly var 
på vej til eller fra deres mål i 
Nordtyskland og dels p.g.a. 
hyppige udlægninger af engel
ske miner fra luften i Øs
tersøen, Kattegat, bælterne og 
de indre danske farvande. Fra 
dette tidspunkt og frem til kri
gens afslutning var der - med 
undtagelse af enkelte perioder 
- til stadighed stationeret nat
jagere her i landet, fortrinsvis 
i Karup, Aalborg, Kastrup og 
Værløse. 

Natjagernes indsats blev 
styret af en såkaldt Nachtjagd
raumfahrer eller JagenfOhrer 
på grundlag af meldinger fra 

radarstationerne. Af Jagentoh
rer var der indtil 1943 to, en i 
Karup og en i Aalborg. 

Med opførelsen af den sto
re betonbunker, som blev 
navngivetJagdleitzenterGyg
ges i Gedhus og stod færdig i 
slutningen af 1943, ophørte 
deres funktion. I deres sted 
indtrådte JagdabschnittsfOh
rer Olinemark, som fremover 
skulle koordinere natjagerope
rationerne over dansk område 
fra kommandocentralen i den 
nye bunker, men underlagt 2. 
Jagddivision. 

Kurerflyvninger 
De jævnligt forekommende 
britiske kurerflyvninger mel
lem Stockholm og Aberdeen i 
Skotland var en stadig kilde til 
tysk irritation. Med det formål 
at lægge denne trafik hindrin
ger i vejen, indsatte Luftwaffe 
i 1943 en dag- og en natjager
enhed, hhv. 10.IJG 11 Nacht-

Focke-Wult Fw. 190 A-3 i Rørdal. De første eksemplarer af A-2 og A-3 kom til 111./JG 1 i begyn
delsen af juli 1942. Der fandt ingen egentlig undervisning eller omskoling sted; kun en kort 
orientering om flyets vigtigste data samt betjeningsgrebenes placering og s~ af sted. 



GenLt. Eduard Ritter von 
Schleich, Gen.d.Lw. i Danmark 
fra 10.juni 1941-31. december 
1943. Schleich var en berømt 
flyverfra 1. verdenskrigmed42 
luftsejre og ligesom Goring 
dekoreret med Pour le merite. 

jagdkommando 190) og 10.I 
NJG 3, som skulle operere fra 
Aalborg, Karup og Lister i Nor
ge. 

Ved hjælp af et Wasser
mann anlæg i Skagen skulle 
jagerfly lokalisere og angribe 
disse kurerfly, der hovedsage
lig var af typerne de Havilland 

Mosquito og Douglas Dakota. 
Trods talrige forsøg lykkedes 
det ikke Luftwaffe at tilintetgø
re en eneste af disse maskiner. 

Derimod fik natjagerne i 
sidste halvdel af 1943 ram på 
to svenske civile Douglas 
DC-3 rutefly fra ABA, som ef
ter tyske direktiver og med tysk 
godkendelse befløj ruten mel
lem England og Sverige. 

1. Jagdkorps 

Fra 1943 tiltog luftkrigen med 
voldsom kraft, ikke mindst ef
ter USA's indtræden i krigen. 
Medens RAF gennemførte 
ødelæggende angreb mod 
tyske byer om natten, rettede 
den 8. amerikanske luftflåde 
fra baser i England alvorlige 
slag mod den tyske krigsindu
stri i dagslys. 

Efter fire engelske nat- og 
to amerikanske dagangreb 
mod Hamburg i slutningen af 
juli 1943, hvorunder der blev 
nedkastet 9.000 tons spræng
og brandbomber, omkom over 
48 .000 af byens beboere, 
600.000 blev hjemløse, 36.000 

SUN-AIR 
Flyvedligehold 
JAA 145 Aut. værksted 
SLV 002 
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1./JG 102 
i Rørdal, 
sommeren 
1944. 
Instruktør, 
Feldwebel 
AdolfKuzel 
underviser 
de vordende 
jagerpiloter 
i beljening 
af den 
to-sædede 
Me 109 G-12. a......;.. __ ....:...iol 

ejendomme lagt i ruiner og 
mere end 295.000 boliger to
talt ødelagt. De allierede mis
tede under disse seks angreb 
104 maskiner svarende til 3,2 
procent af den samlede styr
ke, men der var langt op til tys
kernes magiske mål på 10 pro
cent, som de håbede at kun
ne nå. Havde de allieredes tab 
været mærkbare, var de tys
ke katastrofale. 

Det var under dette første 
storangreb natten til den 25. juli 
at RAF lancerede Window 
eller Duppe/, d.v.s. staniol 
strimler som i et antal af 92 
mio. blev nedkastet forud for 
angrebet og derved satte nat
jagernes og flakbatteriernes 
radarsystemer ud af funktion . 
Ved denne lejlighed dukkede 
staniolstrimler i store mæng
der op i Sønderjylland til almin
delig forundring. 

Disse serieangreb på Ham
burg, som RAF iværksatte un
der kodenavnet Gomorrha, rys
tede den tyske ledelse i sin in
derste grundvold. Den skønne
de, at hvis udviklingen fortsatte, 
ville RAF kunne lægge den 
ene tyske storby efter den 
anden i ruiner og i så fald måt
te ledelsen imødese det tredie 
riges undergang. I de følgende 
måneder foregik der hektisk 
aktivitet i de højeste stabe for 
at finde nye tekniske mulighe
der og alternative angrebsme
toder. 

Gering var stærkt utilfreds 
med denne udvikling og den 
første, der blev ramt af hans 

bandstråle, var Kammhuber. 
Den 15. sep. 1943 måtte han 
afgive posten som komman
derende general for XII. F/ie
gerkorpstil den nye chef, Gen. 
Major Josef (Seppo) Schmid. 
Divisionskommandørerne 
blev derefter afsat og korpset 
opløst. Det genopstod kort ef
ter som 1. Jagdkorps med ho
vedkvarter i Berlin-Reichs
sportfeld. Ellers skete der ikke 
de store ændringer udover, at 
kommandoen over dag- og 
natjagerstyrkerne blev stram
met op og igen koordineret på 
divisionsniveau og de tidligere 
Jato-stabe opløst. Gen .Lt . 
Schwabedissen gik af som 
chef for 2. Jagddivisionog blev 
afløst af Oberst Max lbel. 

Schiessschule Luttwaffe 

I oktober 1941 blev flyvevåb
nets skydeskole etableret i 
Værløse. Den omfattede to 
grupper: en uddannelsesgrup
pe for fast indbyggede våben 
og en anden for bevægelige 
våben. Til skolen var knyttet en 
rejsestab, som underviste be
sætninger ude blandt de ope
rative enheder. De praktiske 
skydeøvelser foregik i lejren 
ved Melby. Skydeskolen råde
de endvidere over et mindre 
antal fly af forskellige typer og 
var ved et par lejligheder invol
veret i operativ indsats, bl.a. i 
forbindelse med afvæbningen 
af den danske marine d. 29. 
august 1943. Skolen blev op
løst d. 5. maj 1945. • 

(fortsættes) 
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Jorden rundt i ballon 
- Den umulige drøm? 
Tekst: Kai Paamand 
Grafik: Carsten Jørgensen 

Sidste vinter offentligjorde 
fem-seks forskellige ballon
piloter deres planer om at gen
nemføre den sidste store 
udfordring i luftsportens his
torie: At flyve jorden rundt i bal
lon - og vel at mærke: Uden 
mellemlandinger. 

Nu er nogle af de samme 
folk i starthullerne igen. I et 
,,race", der aldrig har været of
ficielt. Alle ved, at det nok skal 
lykkes for en af dem i løbet af 
de næste fem år. For de fleste 
vil det mislykkes, men alle øn
sker de selvfølgelig at være den 
første. 

Ud over et stort fartøj, der 
kan holde sig i luften i 9-14 
døgn kræv~r gennemførelsen 
jetstrømme, der i ca. 1 O kilo
meters højde løber fra vest 
mod øst med en hastighed på 
120-400 kilometer i timen. 

De rette meteorologiske 
forudsætninger forekommer 
rent statistisk kun i perioden 
november-marts, hvor solen 
trækker sig væk fra den nord
lige halvkugle, så de polare 
jetstrømme rykker sydpå mel
lem Nordafrika og Kina. Jet
strømmen er en stor "vindflod", 

Næsten alle har valgt en 
Roziere-ballon, en type som 
kombinerer varmluftballonens 
manøvreevne med gasballo
nens løftekraft. Som løftegas 
anvendes den ikke-brænd
bare helium og med en pro
pangasbrænder holdes gas
sen på konstant temperatur 
uafhængig af atmosfæriske 
variationer. 

Et "telt" på toppen af ballo
nen skal dels beskytte venti
lerne i toppen mod isdannel
ser og dels begrænse tem
peratursvingninger igennem 
døgnet. Hylsteret er i nogle kon
struktioner dobbelt og skal 
fungere ligesom termoglas. 

Ved at brænde petroleum i 
stedet for propan kan der 
spares vægt til tankene, som 
er af gummi i stedet for metal. 
Vægtbesparelser kan også 
opnås gennem anvendelse af 
kevlar og kulfibre i gondolkon
struktionen. Ligeledes supple
res motordrevne generatorer 
med en rigelig (men lettere) 
beholdning af lithium-batterier 
samt solceller til lavere priori
teret strømforbrug. 

VIRGIN GLOBAL 
CHALLENGER 

Den 7. januar i år startede Ri
chard BransonsVIRGIN GLO
BAL CHALLENGER som den 
første fra en flyvebase i Marok
ko. Selv om Branson skal have 
æren for at have udfordret til 
dette race, ved alle at det er Per 
Lindstrand, der både er ballon
bygger og skipper. 

CHALLENGER er feltets 
mest sofistikerede fartøj, hvor
om det i pilotkredse siges, at 
det kræver en besætning på to 
mand og en hund; Lindstrand 
til at flyve ballonen, Branson til 
at fodre hunden og hunden til 
at bide Branson, hvis han nær
mer sig kontrolpanelet. 

Det er stadigæk Bransons 
evne til at gøre alt hvad han rø
rer ved til en international me
diebegivenhed, der gør dette 
race muligt. Al denne publicity 
gør det mindre sandsynligt, at 
en eller anden fjendtlig nation 
vil skyde ballonerne ned, - som 
det skete for to amerikanere 
over Hviderusland i 1995. 
Dette med at håbe på at det 
nok går, når man først er i luf
ten ligner lidt det der med at 

Richard Branson, luftfartsselskabsejer m.m. (t.v.) og ballonbygger og -skipper Per Lindstrøm. 

ringe til familien ude fra motor
vejen: .. Vi kommer om en time, 
- vær rar og lad bøssen blive i 
skabet". 

På grund af tidspres under 
VIRGIN GLOBAL CHALLEN
GER's start kommer jord
personalet til at efterlade kob
lingerne mellem gastanke og 
gasslanger i låst position. Det 
betyder, at hvis hvis Per Lind
strand prøver at droppe en 1-
tons brændstoftank som bal
last i en nødsituation, vil tan
ken simpelhen blive hæng
ende og dingle i slangen. 

Fejlen fremgik i første om
gang under jordpersonalets 
efterfølgende gennemgang af 
checklisterne på basen i Lon
don. Med røde ører gik der 
besked til Lindstrand, der på 
det tidspunkt befandt sig i 
30.000 fod over Atlasbjergene. 
På grund af gondolens kon
struktion er det nødvendigt at 
gå ned under 10.000 fod før 
luftrykket tillader besætningen 
at åbne lugen og gå ud og og 
åbne ventilerne. Lindstrand 
venter til at ballonen begynder 
at synke af sig selv samtidig 
med at solen går ned bag bjer
gene. 

Men netop i læ af bjergene 
rammes ballonen af kraftige 
faldvinde og kommer i et alt for 
hurtigt synk, som brænderne 
ikke kan nå at afbøde. Lind
strand beordrer de to øvrige 
besætningsmedlemmer til at 
kaste ballast ud gennem en 
sideluge: Mad, vand, - alt hvad 
der er for hånden. ,,Mere, 
mere", råber han. Branson, 
som står ved den åbne luge og 
kasterting ud i mørket, føler sig 
sikker på, at ballonen vil slyn
ge dem i jorden - og i døden. 

Endelig kommer et tredie 
besætningsmedlem - alligevel 
ikke en hund - men ingeniør 
Alex Ritchie iført faldskærm ud 
i den kolde natteluft. Han når 
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ud og frigør to gaskoblinger, 
inden han atter klatrer ind i 
gondolen. 

Branson fortæller bagefter: 
,,1000 fod før vi ramte jorden, 
droppede vi en et tons tank. 
Det var den eneste måde at 
undgå kollison med jorden på. 
Hele gondolen kom til at hæn
ge skævt, men faldet blev af
brudt hvorefter vi skød til vejrs 
igen". 

På grund af det tabte udstyr 
vælger Per Lindstrand at lande 
næste morgen i den algierske 
ørken. VIRGIN GLOBAL CHAL
LENGER havde da fløjet i 20 
timer og tilbagelagt 600 kilo
meter. 

BREITLING ORBITER 

Kun få dage efter, den 12. 
januar, kom næste udfordrer, 
BREITLING ORBITER i luften. 
Sponseret af et urfirma foregår 
starten fra Chateau d'Oex i 
Schweiz. Bertrand Piccard, 
den ene af de to piloter er en 
38-årig svejtsisk psykiater, 
ætling af den berømte op-og
ned familie og formulerer sig 
gerne i lommefilosofiske vend
inger som for eksempel : ,,I 
ballonen er man vindens fange 
og føres kun derhen hvor 
vinden vil. I deres øvrige tilvæ
relse føler folk sig også fanget 
af ydre omstændigheder. Men 
i livet såvel som i ballonen 
behøver man kun at ændre 
højde for at ændre retning. Så 
er man ikke længere fan -
ge". 

Omgivet af Al
petindernes mor
genblege silhuet
ter tager Piccard 
og ca-pilot Wim 
Verstraeten af
sked med deres 
nærmeste for hvad 
der godt kunne gå 
hen og blive sidst 
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Virgin gondolen under opbygning. 

balloner under og 5 piloter 
døde før første ballon nåede 
over i 1978. 

Ti minutter efter starten 
rammer ballonen i 1500 fod et 
inversionslag og drejer tilbage 
mod startpladsen. Gondolen 
fejer hurtigt ned mod en bjerg
kam, rammer klippen og sling
rer ustabilt af sted. Det hele 
ligner den måde hvorpå et 
stykke legetøj kan hvirvle 
rundt i et badekar mens vandet 
løber ud. Verstraeten står i den 
åbne luge med brænderne i 
gang og smider sandballast ud 
og kæmper for livet for at holde 
legetøjet flyvende. 

Omsider bryder ballonen 
op igennem inversionsloftet og 
svæver ud af dalen gennem 
den kolde luft. Men så gar det 
galt: Brændstoffet, som i den
ne ballon er petroleum, be
gynder at sive ind i trykkabinen. 
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Utætheden opstår, fordi to 
spændebånd - til 5 kroner - ikke 
holder tæt. Piccard e-mailer til 
sit kontrolcenter: ,,Petroleum 
trænger ind fra begge rør til de 
indvendige tanke. Vi kan ikke 
tætne dem og kan ikke holde 
det ud længere". Centeret 

foreslår at de går ned, til de 
kan åbne lugerne og holde 
den gående, til de når den 
algierske kyst. Men piloterne 
er for medtagne af dampene og 
går efter kun 6 timer ned i 
Middelhavet ud for Frankrigs 
kyst. 

I den svejtsiske presse 
kaldes flyvningen et loppe
spring. Piccard filosoferer 
ufortrødent videre: ,, Selv om 
det kun var en drøm er jeg 
ligeglad. Der er brug for drøm
me. Der er brug for eventyr. Vi 
må have drømme for at kom
me videre". 
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SOLOSPIRIT 

Allerede dagen efter - eller ret
te re natten - stod ballonen 
SOLO SPIRIT startklar i St.
Louis, USA, klar til som den 
sidste i denne omgang at red
de æren for langistance bal
lonsporten. Det er andet for
søg med denne ballon; første 
gang var 8. - 10. januar 1996 
men blev afbrudt p.g.a. en dår
lig kurs. Der er her tale om et 
"discount" projekt, støttet af en 
gruppe amatører med et bud
get på "kun" 300.000 USD. Til 
sammenligning havde det 
mislykkede britiske projekt 
kostet over 2 mill. USD og det 
svejtsiske ca. 1,5 mill. Under 
,,Solo Spirit" hænger en næs
ten traditionel åben ballonkurv 
med udvendige gasflasker og 
så meget løst udstyr hængt på, 
at den mere end noget andet 
ligner en posedames indkøbs
vogn. 

Men det vildeste ved dette 
projekt er at SOLO SPIRIT 
skal flyves solo. På de to andre 
projekter skal to eller tre mand 
dele vagterne igennem de tre 
uger, turen forventes at vare. 
SOLO SPIRIT har kun en pi
lot, en 52-årig stock options
investor fra Chicago, med 
tyndt gråt hår og tilløb til mave. 
Hans navn er Steve Fossett og 
han ser så almindelig ud, at 
han let kunne forsvinde i en 
hvilken som helst mængde. 

Det er præcis, hvad der er 
ved at ske på startpladsen. 

Steve står med sin kone i 
hånden, da Richard 
Branson dukker op, 
frisk fra sin netop af
brudte start i Afrika 
og efter at have so
let sig i kameralyse
ne ved svejtsernes 
mislykkede forsøg. 
Også her i St.Louis 

gang. Foreløbigering 
omkommet i jorden-r 
konkurrencen. Men p 
"Earthwinds" - Larry 

en ""' 

bliver Branson straks 
centrum for pressens 

opmærksomhed. Iført 
purpurfarvet jumpsuit, 

med løvemanke og ulve
fjæs udbreder han sig høj

undt 
rojekt 

New-
e time-man's komplicered 

glaslignende dobbeltballon -
havarerede under et af fem 
mislykkede forsøg i årene 
1992 til 1995, og i konkurren
cen om at være første ballon 
over Atlanterhavet gik 13 
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Pacific Flyer 

Varmluft ballon 
73.623 m3 

NELSONS COLUMN - LONDON 

Global Flyer 
Combination (Roziere) 

Gas og varmluft 
31.148 m3 

lydt om denne tapre skræd
der, der nu skal alene af 
sted i sin tøjkurv. ,,Ja, vi er 
ved at være klar til at tage 
af sted", siger en anonym 
mand ved siden af ham. 
.Ja, jeg sagde netop, at 
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det er et rigtigt eventyr, Steve 
er på vej ud i", bemærker 
Branson ... Det ved jeg godt, det 
er mig, der er Steve", siger 
manden og hopper et par 
minutter senere om bord med 
et stort drenget grin. 

Ud over forretningerne be
skæftiger Fossett sig mest med 
sine egne fysiske bedrifter. Han 
bor midt i et Colorado ski
terræn, sejler havkapsejlads 
(otteverdensrekorder), har be
steget de højeste bjerge på 
seks kontinenter, svømmet 
over den engelske kanal (i 
fjerde forsøg) og Dardaneller
strædet (begge veje) og del
taget i hundeslædeløb og 
triathlon. Vennerne kender ham 
som en hyggelig fyr der over
kommer det utroligste og får det 
hele til at lyde lige så spæn
dende som en dag på en bænk 
i parken. Han bryder sig ikke 
om publicity eller spænding, 
men er parat til at løbe en kal
kuleret risiko. Da han blev 
nægtet tilladelse til at flyve 
over et land hvor guerillaen var 
bevæbnet med Stinger mis
siler, bemærkede han kun : 
.,Det er sådan en slags land, 
som man måske godt kunne 
snige sig over. De har ikke sær
lig god radar dækning". 

På SOLO SPIRIT's første 
dag i luften e-mailer Fossett 
klar besked til sit kontrolcenter 
i Chicago: .,Besluttet at krydse 
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Atlanten". Han er 18.000 fod 
oppe og på vej frem til North 
Carolinas kyst med 75 kilo
meter i timen. 

Efter at ballonen har kryd
set Afrikas kyst kommer me
teorologen på arbejde. Lou 
Bi Ilones sidder i et lille hus midt 
i Nebraskas snedækkede 
kornmarker begravet i vejrkort 
til op over sine buskede øjen
bryn. Han bruger et computer
program oprindelig udviklet 
under den kolde krig til at 
forudsige retningen af radio
aktive støvpartikler fra atom
bomber. I dette tilfælde er par
tiklen en ballon med Steve 
Fossett i 24.000 fod på vej 
med 120 kilometer i timen 
mod grænsen til Libyen, som 
indtil nu har nægtet over flyv
ningstilladelse. Det er et luft
rum, som end ikke Fosset 
kunne finde på at snige sig 
igennem. 

Fossett manøvrerer efter 
planen. Efter ca. 500 kilo 
meters omvej kommer til
ladelse fra Libyen. Men om
vejen har kostet tid og brænd
stof og Fossett mangler søvn 
og ilt. Mens vennerne i kontrol
centret er bekymret for om han 
kan tænke klart, kommer 
pludselig følgende besked på 
deres computerskærm: .,Jord
en-rundt ikke længere mulig. 
Ekstra brændstofforbrug ræk
ker kun til 5 døgn for en dist-

Q.OBAI.. OtfØITOI 

ance der vil tage 1 O døgn. 
Målet ændres". 

Fossett har allerede slået 
sin egen distancerekord og nu 
vil han øge den yderligere. Han 
vil også slå varighedsrekord
en, som er på 6 døgn og 16 
minutter. Jorden-rundt må 
vente til næste år. 

To døgn senere har vindene 
ført ham tværs over Indien og 
næsten halvvejs rundt om 
jorden i forhold til sit udgangs
punkt. Uden tilstrækkeligt brænd
stof til at krydse Stillehavet 
vælger Fossett at gå ned fra 
højden og de hurtige vinde og 
"parkere" i lav højde over Indien 
den halve dag han behøver for 
at slå varighedsrekorden. 

Ved daggry er luften et 
tæppe af røg og tåge, der gør 
at han ikke kan ikke se jorden 
fra 1000 fods højde. Kontrol
centret advarer mod torden
byger og råder ham til at 
komme ned som bare f... .. og 
glemme alt om rekorden. 

En time efter svarer Fossett: 
"Den første række tordenbyger 
dræbte mig ikke". Seks timer 
senere går et eller andet i styk
ker og kurven bliver fyldt med 
tyk røg. Det viser sig at være et 
mindre problem og Fosset 
ender med at slå rekorden med 
2 timer og 28 minutter. 

Så lukker han helium ud og 
begynder at gå ned for land
ing. Han kommer ind for hurtigt 

til at begynde med og må flade 
ud i 100 fod. I næste forsøg bu
mser han i jorden og ryger 1 000 
fod op. Endelig i fjerde forsøg 
kommer han ind over en mark, 
bliver hængende i et træ og 
lander sikkert blandt over
raskede bønder nær Sultan pur 
efter at have tilbagelagt 15. 720 
kilometer. 

Da Fossett endelig kommer 
igennem til sit kontrolcenter 1 O 
timer senere, kan han ikke tale 
særlig længe. Det foregår fra 
en mønttelefon og han er nødt 
til at passe på at få samlet sit 
udstyr sammen. Varmlufthylst
ret var ødelagt, men helium
ballonen og kurven, som hav
de været brugt fem gange, var 
god nok til næste års forsøg. 

Outsidere? 

En outsider, Bob Martin (også 
fra Amerika) er hidtil blevet på 
jorden med sit helt modsatte 
koncept, en kolossal stratos
færeballon, der tidligere på 
året skulle have fløjet fra øst 
mod vest. Bob Martins projekt 
ODYSSEY skal nu ligesom de 
øvrige muligvis foregå om 
vinteren og i så fald fra Au
stralien. Den australske pro
jektdeltager er John Walling
ton. Endnu en amerikansk 
piot, Troy Bradley, har sluttet 
sig til projektet. 

En ellers meget seriøs 
europæisk udfordrer, Henk 
Brink, er siden august ikke 
længere på det hollandske 
Unicef Flyer team. Det ser ud 
til, at Unicef er stået af projekt
et og at sponsorerne vil vente 
og se, hvordan det går med de 
øvrige projekter. 

Endnu en ny udfordrer, Dick 
Rutan er under arbejdstitlen 
AEOLUS sammen med ame
rikaneren Richard Abruzzo i 
gang med sponsorsøgning . 
Rutan har i forvejen en jorden
rundt rekord for fly, non-stop og 
uden refuelling . 

I dette race er der ikke 
længere favoritter. Fossett og 
Lindstrand ser ud til at have 
lige gode chancer, selv om de 
kunne ligne David og Goliath. 
Men alt kan ske. Fossett har 
allerede vis, at det kan lade sig 
gøre. De andre har vist, hvor 
svært det er .. . • 
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Oscaf 
Yankee 

Kommentarer 
King Air OY-BVS er bygget i 
1968 som N49CM. Den kom 
første gang på dansk register 
i 1987 som OY-BVS, ejet af 
Prim Air i Maribo. Den blev slet
tet i 1990 som solgt til USA, 
men er vendt tilbage til Dan
mark via Sverige, hvor den bar 
bogstaverne SE-LEN. 

Citation OY-INI er fra 1980, 
ex 1-CIPA. Ejeren har adresse 

Tilgang 

OV- Type Fabr. nr. Reg.dato Ejer 

BVS Beech B 90 LJ-418 10.10. Danish Air Transport, Vamdrup 
INI Cessna 501 501-0166 7.11. Jet Plan Corp., Billund 
KIN MD-95-30 53544 10.9. SAS, Kastrup 
MUG Shorts 360 SH3716 10.10. MUK Air, Kastrup 
PBS Cessna 172R 17280087 3.11 . H5 Airservice, Stauning 
RAG Hawker 800XP 258335 21 .9. Air Alsie, Sønderborg 
XSE Stamer-Lippisch 01-92 24.7. Bent Frikke, Køge 

Slettet 

OV- Type Dato Ejer Årsag 

CKY Falcon 20 9.10. Air Alsie Solgt til Schweiz 
CYT Cessna 550 29.9. Himmark Air, Nordborg Solgt til Tyskland 
JAC Diamond DV20 5.11 . Air Alpha, Odense Retur til ejeren 
SKA Saab SK 35XD 24.10. Flyvematerielkommandoen Lejemål opsagt 

c/o Sun-Air, Billund. Ejerskifte 
MD-95 OY-KNI kommer 

direkte fra fabrikken. Det sam
me gør Cessna 172R OY-PBS, 
den første i Danmark af den 
nye Cessna 172 generation. 

Short 360 OY-MUG er ex G
BNDM . 

Hawker 800XP er en versi
on af det fly, som de fleste nok 
stadig kalder BAe 125 hvis de 
da ikke siger Hawker Siddeley 
H.S 125 (og nogle af os tænker 
på som De Havilland D.H. 
125). XP står i øvrigt for Exten
ded Performance. OY-RAC er 
bygget i år som N335XP og 
ejes af Stein Erik Hagen NS, 
Oslo. 

OY-XSE er en replika af den 
klassiske skoleglider fra be
gyndelsen af 1930'erne, byg
get af medlemmer af Dansk 
Svæveflyvehistorisk Klub med 
Bent Frikke som ansvarlig over 
for myndighederne. Flyet er 
bygget efter BL 2-2 reglerne 
(Experimental) og fløj første 
gang den 1. oktober 1995. 
Prøveflyvningsprogrammet er 
nu afsluttet og flyet optaget i 
luftfartøjsregistret. 

Da vi i december 1995 
nummeret bragte en notits om 
flyets første flyvning, sluttede 
den: 

En udførlig rapport om pro
jektet følger. 

Kærevenner i DASK! Hvor
når får vi den artikel? 
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OV-

BFO 
BFW 
BGZ 
BJD 
BYT 
CSG 
DDX 
DFP 
EAY 

EGV 
GAG 
NHF 
PRG 
TCM 
XPW 
XRY 

Type Reg.dato Nuværende ejer Tidligere ejer 

Cessna FR 172J 
Cessna F 172M 
PA-28-140 
Cessa F 150H 
Beech A23 
PA-28-140 
Ka6CR 
PA-28-140 
Mooney M-20C 

Cessna F 172H 
AA-1 
PA-28-161 
M.S.880B 
Let L410 
SZD 55-1 
PIK-20 

Business Flig 
Professionel assi 
motorer; når det 

Teknisk afd. 
Reservedele 

Business 
J/1/1 authorlzation no. SLV D 14 

Slndal Alrport - D 

29.1 O. Kurt Markussen, Holstebro 
14.10. Hans Erik Jensen, Nexø 
10.10. Palle Westergaard, Ålborg 
24.10. Kjeld Bramming, Nr. Snede + 
6.11. Delta Fly, Roskilde 

30.10. Rent'N Fly, Karlslunde 
22.10. Bo Vallentin Jensen, Esbjerg 

3.11. S. Bækdahl, Vildbjerg + 
9.10. Michael Holm, Brønshøj 

29.10. Irene Edvardsen, Bogense + 
23.10. Cimber Adviser, Hadsund 
30.10. Rent'N Fly, Karlslunde 
23.10. Chr. Fr. Andersen, Horsens 

7.11. NAG Holding, Skive 
10.10. Bent Drechsler, Bøvlingbjerg + 
24.1 O. Ole Teglmand Jensen, 

Lyngby+ 

· craft 

··-A/S tilbyder 

Kbh. Faldskærmsklub Falken 
Klippefly, Rønne 
Cimber Advisor, Hadsund 
Linda Svendsen Ejstrupholm + 
Aviation Assistance Roskilde 
H.F. Aero Rent, Herning 
Holstebro Svæveflyveklub 
Elo Jensen, Herning + 
K.O. Bergmann Jensen, 
Næstved 
Center Flight, Roskilde 
Palle Westergaard, Ålborg 
H.F. Aero Service, Herning 
Wulff Optik, Skagen 
Air Training Center West, Skjern 
Stener Leander, Holstebro 
Carsten Thomasen, Skive 

Autoriseret 
SERVICE CENTER 

operatører af Beecl'Hly og Pratt & Whitney 
eholdelse og reservedele. 

6 78 02 04 - Fax +45 96 78 02 08 
6 78 02 05 - Fax +45 96 78 02 08 

' Services Sindal • Roskilde • Stauning 

I - U!I. +45 96 78 02 00 - Fax +45 96 78 02 08 
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Bøger 

En tur med 
jumbojet 
Ole Steen Hansen: På vinger
ne med store jetfly. Forlaget 
Flachs, Holte 1997. 48 sider, 
28 x 22 cm. ISBN 87-7826-
243-7. 196,00 kr. indb. 

Bogens ramme er en tur Kø
benhavn-Melbourne med en 
Boeing 747-400 fra Singapore 
Airlines, men den kommer ind 
på meget andet end hvad pas
sagererne får at spise under
vejs. Der er fx en grundig be-

Royal Air Force Yearbook 
1997. RAFBFE, Fairford 1997, 
96 sider, A4. 5, 15 GBP inkl. 
forsendelse. 
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~pfindelser i ~et ;,u o ~re~e 

Fly 
Ole Steen Hansen: Fly. Forla
get Flachs, Holte 1997. 48 si
der, 28 x 22 cm. ISBN 87-
7826-263-1. 188,00 kr. indb. 

Forlaget Flachs, der har spe
cialiseret sig i fagbøger for 
børn og unge, har lanceret en 
serie, Opfindelser i det 20. år
hundrede, om atomkraft, biler, 
satellitter - og naturligvis fly. 

Det bind er skrevet af Ole 
Steen Hansen, flittig med-

skrivelse af Boeing 747, og der 
berettes om flyveplaner, na
vigation brændstofforbrug, jet
lag o.m.a. 

RAF årbog 

Årbogen, der udgives til fordel 
for Royal Air Force Benevolent 
Fund, indeholder som sæd
vanligt en lang række interes
sante og rigt illustrerede artik
ler om Royal Air Force, fx om 
RAF's AWACS fly, Eurofighter, 
Falklands-detachmentet og 
den nye Hercules udgave C-
130J. Endvidere en oversigt 
over samtlige flyvende eskadril
ler m.v. med angivelse af flytype 
og base. 

Årbogen kan bestilles hos 
RAFBF Enterprises, P.O. Box 
1940, Fairford, Glos. GL7 4NA. 
Tlf. 00 44 12 85 71 33 00, fax 
00 4412 85 713268. 

arbejder ved dette blad, og det 
har han gjort godt. Bogen kom
mer ind på flyvningens histo
rie, aerodynamik, flyrnoterer, 
flyets forskellige anvendelses
områder o.s. v. , og den er sag
lig, letlæst og aktuel. 

Og særdeles velillustreret -
naturligvis i farver. 

Bare der dog havde været 
sådan en bog, da jeg var en 
flyvetosset dreng I 

HK 

Bogen, der især henvender 
sig til unge mennesker, er op
lysende, men også letlæst - og 
der er masser af billeder. 

F-16 Fighting 
Falcon 
Lindsay Peacock: On Fa/con 
Wings. The F-16 Story. RAFBFE, 
Fairford 1997, 159 sider, 28 x 
22 cm. ISBN 1-899808-01-9. 
25,50 GBP inkl. forsendelse. 

En meget detaljeret skildring 
af F-16's udvikling og anven
delse, fra de første udkast til 
Golf-krigen og videre frem til 
p dag, hvor F-16 er i tjeneste i 
en lang række flyvevåben i 
næsten alle verdensdele. 

44 sider af bogen bruges til 
en oplistning af samtlige F-16, 
der er bygget, med fabrikati 
ons- og serienummer m.v. 

Bogen er overdådigt illu
streret - i farver. Den kan be• 
stilles hos RAFBF Enterpri-

USAF årbog 
United States Air Force Year
book 1997. RAFBFE, Fairford 
1997, 96 sider, A4. 5, 15 GBP 
inkl. forsendelse. 

United Stiltes 
AirForce - ---==-=--=--------::::: *=== YEARBDOK 1997 
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Royal Air Force Benevolent 
Fund udgiver også en årbog 
om det amerikanske flyvevå
ben. 1997-årgangen indehol
der bl.a. artikler om de første 
supersoniske fly i USAF, C-17 
i Bosnien, B-52 i aktion og 
American Air Museum, Dux
ford. Årbogen afsluttes med en 
oversigt over USAF 1997 (en
heder, baser og fly). 

Årbogen kan bestilles hos 
RAFBF Enterprises, P.O. Box 
1940, Fairford, Glos. GL7 4NA. 
Tlf. 00 44 12 85 71 33 00, fax 
00 4412 85 713268. 

ses, P.O. Box 1940, Fairford, 
Glos. GL7 4NA. Tlf. 00 44 12 
85 713300, fax 00 44 12 85 
71 32 68. 
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Luft- og rumfartsårbogen 
Luft- og rumfartsårbogen 1997-
98. Redigeret af B. Aalbæk
Nielsen. Luft- og rumfartsforla
get, Gudme 1997. 208 sider, 22 
x 16 cm. ISBN 87-88396-20-7. 
248,00 kr. indb. 

Ekspedition: Nyboder Bog
handel, St. Kongensgade 114, 
1264 København K. Tlf. 33 32 
33 20, fax 33 32 33 62. 

Fås også hos KDA Service. 
Luft- og rumfartsårbogen 

1997-98 er udkommet. Dette 
er et sikkert tegn på, at vi nær
mer os julen endnu en gang. 
Bogen er blevet en institution, 
idet den nu foreligger i 16. år
gang i det sædvanlige format 
og udstyr. Igen i år kan man 
glæde sig over et bredt udvalg 
af temaartikler, samt næsten 
70 siders opslagsafsnit "Hvad 
skete hvornår i 1996", som be
skriver de vigtigste begivenhe
der i flyvningens og rumfartens 

verden. Bag i bogen er der 12 
annoncesider. Det er måske 
nok lidt rigeligt, men det er jo 
desværre nødvendigt for øko
nomiens skyld. 

Alle bogens artikler er go
de, men af pladshensyn er jeg 
nødsaget til at nøjes med at 
fremhæve dem jeg specielt 
har glædet mig over. 

En lang artikel af Harry Mad
sen om Hovedværkstedet Aal
borg er et fint stykke flyvevå
benhistorie, fortalt af en, der har 
været med selv i næsten 45 år. 
Artiklen beskriver opbygnings
fasen lige efter krigen, og der 
fortælles om vedligeholdelse 
og modifikationer på Meteor, 
F-84G, T-33, RF-84F, Hunter, 
F-86D, F-100, Starfighter og 
F-16. Det er interessant læs
ning. 

En god artikel om superso
nisk flyvning og om Concor-

Flotte flytegninger 

Lidt ældre læsere med interes
se for Flyvevåbnet vil erindre 
Danmil hæfterne med eska
drille-historier. 

Heri var der også nogle me
get fine superdetaljerede teg
ninger af forskellige typer dan
ske militærfly. 

Ole Rossel, der er arkitekt, 
har siden bl.a. været med til at 
tegne de nye intercity-tog, men 
han har ikke mistet interessen 
for fly og har påbegyndt udgi
velsen af tegninger af Flyve
våbnets fly, baseret på et om
fattende dokumentationsma
teriale .. 

Flyene vises i profil (fra si
den) og tegningerne er i mod
sætning til Danmil-tegninger
ne i farver. Og det er ikke fly, 
der lige er kommet ud af ma
lerværkstedet. Tegningen af 
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Douglas C-4 7 viser således K-
687, som den så ud, da den i 
1971 fløj for Jægerkorpset -
med solbleget camouflagebe
maling og tape over dørhæng
sler m.v. 

Af praktiske grunde udsen
des tegningerne i to størrelser. 
Serie 1 Uagere og træningsfly) 
i A3 til 75,00 kr., serie 2 (trans
portfly) i 51 x 73 cm til 125,00 
kr. Hertil kommer evt. forsen
delsesomkostninger (15,00 kr. 
i paprør). 

Af Serie 1 foreligger de 
Havilland Chipmunk ( og Haw
ker Hunter er på vej), af Serie 
2 Douglas C-47. Tegningerne 
kan købes hos Ole Rossel, 
Rådhusvej 17, 2920 Charlot
tenlund, tlf. 39 63 40 24, fax 39 
63 40 42. 

den i særdeleshed er også 
meget god at få forstand af. 

Schaiffel-Nielsen skriver en 
meget interessant artikel om 
"overlevelse under arktiske 
forhold". Man kommer næsten 
til at fryse, når man læser be
skrivelsen af Flyvevåbnets 
overlevelsesøvelser som be
sætninger o.a. gennemgår. For 
Flyvevåbnets besætninger er 
det realistisk dagligdag de må 
tage alvorligt. For os andre er 
det interessant læsning om en 
professionel indstilling til job
bet. 

Hans Kofoed fortsætter sin 
serie om KZ-flyenes historie, i 
år om KZV, "et dansk trafikfly, 
der ikke blev til noget" 

Fra rumfartens fascineren
de verden har Aalbæk-Nielsen 
skrevet en interessant artikel 
om Den Internationale Rum
station (ISS). Vi får her fortalt, 

hvad vi skal med en sådan 
rumstation og får sat begre
berne på plads og får en forkla
ring på hvad det store pusle
spil består af, så som FGB, No
de1, PMA 1 og 2, DC.SPP
ERA, USS. Det vil føre for vidt 
at gå ind i det her, så det kan 
man læse sig til. 

Endnu en god årgang, -
ønsk den til jul. 

Carsten Jørgensen 

Siephan Auer 
F1rsr Officer 
LaudaAIT 

John Barbas 
Captain, Flight Tramer 

USArru<ry, 

Barry Roche 
Pilot 

Pttrokum H,bcoplLT, Ine 

THEY ASKED Us To MAKE 
THEM PROFESSIONAL PILOTS. 

WEDID. 
FOR OVER 30 YEARS, Sierra Academy of Aeronautics has trained 
thousands of men and women from around the world for 
rew_arding careers in aviation. Ourproven training curriculum and ex
penenced staff combined with excellent Califomia weather, ideal ter
rain, and complex airspace, prepare our students to succeed in the highly 
competitive professional pilot marketplace. 

We offer college degree options, assistance with J· 1/M-1/F- l visas, hous• 
ing, transportation and other student services. 

AsK Us To MAKE You A PRoFEss10NAL PILOT. WE WILL. 

SIERRA ACADEMY OF AERONAUTICS 
OAKLAND INTERNATIONAL AIRPORT 
OAKLAND, CALIFORNIA 94614 • USA 

Tel: 510.568.6100 • Fax: 510.553.0747 
Web: www.s1erraacademy.com 

Email: adm1ss1ons@sierraacademy.com 

In Scandinavia contact: Jorgen Andersen Te!: +45.4879.4525 
Nellerodvej 22, DK 3200 Helenge Fax: +45.4879.8722 

Aircroft Mechanic & Dispatcher Troining Programs also avai/ab/e. 
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'Model-' 
siderne 

Af Wilhelm Willersted 

North American udviklede den 
pilformede XP-86 Sabre til det 
amerikanske flyvevåben sam
tidig med den retvingede XFJ-
1 Fury til US Navy. Begge fly 
var konstrueret til at rumme 
General Electric J-35 jetmo
toren. 

De tyske flykonstruktører 
havde haft held med at vende 
vingerne bagud på deres jet
og raketfly for derved at opnå 
større fart. Ved krigsafslut
ningen faldt vindtunneltest
erne af forsøg med bagudret
tede, pilformede vinger i 
hænderne på de allierede, og 
North Americans ingeniør
team havde nu alibi for at for
syne deres Sabre med vinger, 
som havde 35 graders pilform. 
I markant modsætning til såvel 
deres eget flåde-fly FJ-1 Fury 
og konkurrenternes Lockheed 
P-80 Shooting Star, Republic 
P-84 Thunderjet og Grum man 
F9F Panther, som alle var ud
styrede med lige vinger, som 
ikke dannede avancerede 
vinkler med kroppen. 

Prototypen til XP-86 Sabre 
var færdig den 8. august 1947 
og blev overført - ad landevejen 

Ryttersablen runder 
det skarpe hjørne 

North American fabrikkens legendariske Sabre-jet blev skabt af et team 
ledet af ingeniør Ed Schmued, som også havde vaeret indblandet i P-51 
Mustang. 

Opgaven gik i 1944 kort og godt ud på at konstruere et jet-drevet 
jagerfly, som kunne hamle op med Luftwaffes nye, avancerede flytyper. 
Et af North American-projekterne var faktisk en Mustang-lignende ja
ger-maskine med fremadrettede, pilformede vinger! Den blev - heldig
vis - ikke til noget, for den så efter min ret jordbundne opfattelse noget 
bizar ud. Det blev P-86 - (P for Pursuit, men P'et blev senere ændret til F 
for Fighter) - altså F-86 - med tilnavnet Sabre, der betyder ryttersablen, 
som med sine bagudrettede, pilformede vinger kom til at danne møn
ster for de konstruktioner, der i de kommende år skulle sætte deres 
præg på den flytekniske udvikling. 

Månedens fly-præsentation drejer sig om North American F-86 Sabre, 
der for et par måneder siden kunne fejre 50-årsdagen for sin første
flyvning. 

- fra North American fabrikken 
i lnglewood i Californien til Ed
wards testcentret i Mojave
ørkenen. 

Førsteflyvningen 

Test-pilot GeorgeWelch skulle 
have fornøjelsen at udføre 
førsteflyvningen med den ny
slebne, vingede ryttersabel. 
Den 1. oktober 1947 - tidligt om 
morgenen - gav Welch gas på 

J-35 jetmotoren med dens 
4.000 punds trykkraft, og XP-
86 drønede veloplagt ud over 
ørkenbanen i Mojave. 

Det var aftalt, at Sabre's 
første flyvning blot skulle vare 
nogle få minutter for at piloten 
kunne "familiarisere" sig med 
maskinen. Men da han efter et 
par sving i få hundrede meters 
højde igen ville lægge an til 
landing, nægtede næsehjulet 
at slå helt ud! 

Der gik derpå det meste af 
en time - uden at den prekære 
hjulsituation ændrede sig. Med 
næsten tomme brændstof
tanke satte Welch maskinen 
med flynæsen højt hævet ned 
med et så hårdt bump på ho
vedhjulene, at næsehjulet gik 
på plads og låste sig fast i 
korrekt stilling - og flyet land
ede perfekt - og der skete ing
en overlast hverken her eller 
der. 

En model i 1 :72 af en dansk F-86D i fuld krigsmaling , som den tog sig ud Nordenfjords. 

Det viste sig dog snart, at 
flyets motor ikke var stærk nok, 
men da man byttede J-35'eren 
ud med J-47'eren var der fri 
bane opefter i the wild blue 
yonder. 

Gennem lydmuren 

Den 25. april 1948 fløj Sabre 
for første gang glat og uden 
problemer gennem lydmuren 
med Welch ved pinden. Efter 
afslutningen af testprogram
met bestilte det amerikanske 
flyvevåben i første omgang 33 
F-86A Sabre, og i løbet af 1949 
bestilte USAF endnu 554 
eksemplarer. 

Det viste sig at være en 
klog disposition, for da USA i 
november 1950 kom ind i Ko
reakrigen og her pludselig stif 
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tede bekendtskab med MiG-
15 in action, så var Sabre hur
tigt klar til at blive sat ind i luft
kampene til supplement af de 
amerikanske Shooting Star, 
som ikke kunne hamle så godt 
op med russernes pilformede 
luftkriger. 

US Air Force lod flåden 
transportere et antal Sabres 
ad søvejen, og efter at flyene 
var installeret på Kimpo Air 
Base i Sydkorea, så kom Sa
bres for første gang i luftkamp 
med MiG'erneden 17.decem
ber 1950. 

Oberstløjtnant Hinton skød 
en overrasket MiG ned og blev 
dermed den første Sabre pilot, 
der klarede en MiG i luftkamp. 
Senere i løbet af Koreakrigen 
nedskød amerikanske Sabres 
ialt 971 MiG'er! 

Mange versioner 

North American F-86 Sabre 
harv æret i brug i en lang ræk
ke flyvevåben verden over -
foruden det amerikanske fly
vevåben. Sabres er blevet li
censbygget af Canadair og ud
styret med canadiske Orenda
motorer og i Australien, hvor 
man udstyrede "ryttersablen" 
med Rolls-Royce Avon-moto
rer. 

Det har foruden i Canada 
og Australfen været i tjeneste 
i Royal Air Force og i en lang 
række NATO-lande, for ek
sempelTyskland, Norge, Spa
nien - samt i Japan og på For
mosa på den anden side af 
kloden. 

Det danske flyvevåben fik 
den 26. juni 1958 leveret de 
første North American F-86D, 
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en raketbevæbnet altvejrs
jager-udgave, som vi havde tre 
eskadriller af stationeret i Aal
borg og Skrydstrup. Altvejrs
jageren adskilte sig fra de 
"almindelige" Sabre's ved at 
have sin radarnæse placeret 
over indsugningen forrest på 
kroppen. 

F-860 

, 
MG ' 

./0·20 ,,. 

I ma ,år"blev North American E-86 Sabre--anvendt '8f-Air 
Nationa rd i USA; her er en stribe fra Wisconsin ANG. 

Data for North Amerlcan 
F-86F: 

Spændvidde: ...................... 11,90 m 
Længde: ............................. 11,45 m 
Højde: ................. .... ........ ...... 4,58 m 
Startvægt: .. ........ ....... .. ..... .. 6.450 kg 
Motor: 1 General Electric 
J47 - 2.683 kg trykkraft 
Max. hastighed: ........ ...... 1.075 km/t 
ved jorden 
Tophøjde: .......................... 14.400 m 
Aktionsradius 
(med ekstratanke): .. ....... .. .. . 750 km 

Data for North Amerlcan 
F-86D: 

Spændvidde: ..... .. ....... ........ 11,30 m 
Laengde: .. ...... ........... ..... .... 12,29 m 
Højde: ................................... 4,57 m 
Tornvægt: ... ........................ 5.400 kg 
Fuldvægt: ............ ........ ...... 8.500 kg 
Max. hastighed: .. .... .. ... .... 1075 km/t 
Marchhast.: ....... 565 km/ti 9.145 m 
Flyvestrækning: .... ..... ....... 1.490 km 

Her er en række Sabre-versioner. Øverst prototypen 
XP-86, nederst F-860, som Flyvevåbnet havde i brug 
som nat- og altvejsrsjager. Midtvejs ses YF-93A, der 
var en Sabre med jet-indsugningerne anbragt på siden 
af kroppen - men den kom ikke i serieproduktion. 

Aktiv 50-årig 

Sabres er ved at falde for al
dersgrænsen - selv om man si
ger, at 50 år er den bedste al
der, så er et halvt århundrede 
meget målt selv med en skarps
leben ryttersabels alen. Men 
man kan faktisk være heldig at 
se civile udgaver af Sabre. Ved 
det nyligt afholdte Oshkosh-fly
vetræf i USA deltog tre herlige 
Sabres i demonstrationsflyv
ningerne ført af deres civile eje
re - en af dem iført jakkesæt! 

I forsøget på at konstruere et 
hurtigt jagerfly, der kunne tage 
kampen op mod 
Luftwaffes skrækkelige og 
chokerende jetmaskiner, ar
bejdede North Americans 
ingeniører med en super-Mus
tang med omvendt pilformede 
vinger! Køn er den da ikke -
undskyld X-29! 

Modellerne 

Sabre er også et populært mo
delobjekt. Der er udsendt her
lige samlesæt i skala 1 :72 fra 
Heller, Airfix, Matcbox og i 1 :48 
fra Monogram. • 
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VARME GAVEIDEER 
FRA KDA-SHOPPEN 

Vægure - Bordure -Armbåndsure - Termometre 

Forkæl dine venner, kunder, forretningsforbindelser eller dig selv med årets gaveide. 

Vækkeur- bordmodel: DM 64 -DM 63 - DM 60 (diameter 8 1/2 cm.) 
Medlemspris pr. stk. excl. batteri kr. 198.-

Vægur: 9060ALTIMETER (diameter 16 1/2 cm) 
Fåes også som DG Compass - Horizon og VOR. 
Medlemspris pr. stk. excl. batteri kr. 248,-

Termometer: 9061 AIR.SPEED INDICATOR. (diamter 161/2 cm). 
Medlemspris kr. 248,-

Armbåndsure: Udformet som ALTIMETER, DG COMPASS og HORIZON, 
vandtætte, incl. læderrem. 
Medlemspris pr. stk. kr. 345,-

Priserne er incl moms, men excl. forsendelsesomkostninger: 
Der er mulighed for firmalogo på nogle af urene. 

·--~. ! -=.--·-: . -
. -I 1 • 1 ·_,;· . .-:: 

··;:; ,._,# 

KDA SERVICE APS 
Lufthavnsvej 28 • 4000 Roskilde 
Telefon 46 14 15 00 • Telefax 46 19 13 16 
E-mail: kda@post8.tele.dk 



Organisationsnyt 

Protektor: 
Hans Kongelige Højhed Prinsen 
Præsident: 
Grev Flemming af Rosenborg 
Formand: 
Aksel C. Nielsen 

Generalsekretariat, bibliotek og KDA-servlce 
Luflhavnsvej 28, 4000 Roskilde 

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

KDA-huset ........................................................... 46141500 
Boe Nielsen ................................................... .. .... 46141501 
FLYV- Knud Larsen ............. .. .................. ........... 46141502 
Generalsekretær Henrik N. Knudtzon .................. 46141503 
Bogholderiet- Bente Larsen ................................ 46141506 

Telefax ............ ...................... ..................... .. ... .. ... 46191316 

KDA's bestyrelse Telefon Ansvarsområde 
Aksel C. Nielsen (lmd.) 98 29 36 36 Internationalt 
Bent Holgersen (næstfrnd.) 75 36 08 25 Teknik/miljø 
Dan Vendelbo 4618 69 09 
Palle J. Christensen 86 67 0448 Public Relations 
Vagn Jensen 86441133 Uddannelse 

Formandsmøde 

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

Dansk Drageflyver Union 
Dagmar Skov 
Gl. Kirkevej 1, Tiset, 6510 Gram 
Telefon 74 82 20 15 
Fax 74 82 24 00 

Dansk Faldskærms Union 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 
2605 Brøndby 
Telefon 43 26 26 26, lok 2775 
WEB-adr.: www.dfu.dk 
E-mail: dfu@post8.tele.dk 

Dansk Kunstflyver Union 
Jason Green 
Åhusene 5, 3500 Værløse 
Telefon 44 49 08 38 

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

Dansk Svæveflyver Union 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholtvej 10, 7400 Herning 
Telefon 97 14 91 55 
Fax 9714 91 08 
Resultatservice: Tlf. : 97 14 93 25 
WEB-adr.: www.dsvu.dk 
E-mail: arnborg@dsvu.dk 

Dansk UL-Flyver Union 
Dagmar Skov 
Gl. Kirkevej 1, Tiset, 651 O Gram 
Telefon 74 82 20 21 
Fax 74 82 24 00 

Fritflyvnings-Unionen 
Jens B. Kristensen 
Skalborgvej 4, Rørth, 8300 Odder 
Telefon 86 56 07 54 

Unestyrlngs-Unlonen 
Henrik Bentzen 
Hedegaardsvej 29, 1 tv, 2300 Kbh. S 
Telefon 31 55 40 71 

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

KDA-huset og KDA
butikken holder 
juleåbent 

lørdag den 6. december 

KDA's teknik- og miljøudvalg samlet. F.v. Dan Vendelbo, Ricard Matzen, Bent Holgersen, Henrik N. 
Knudtzon, Bjørn Stephensen og Michael Fog. (foto: Palle J. Christensen) 

Det årlige formandmøde fandt 
sted på Den Jyske Idrætshøj
skole den 30. august i forbin
delse med afholdelse af møder 
i KDA's øvrige udvalg. Det kon
centrerede sig primært om to 
temaer: miljø og synliggørelse 
af luftsporten generelt. 

Der var et udtalt ønske om 
at KDA spillede en mere aktiv 
rolle i miljøspørgsmål. Dette 
søges opnået ved etablering af 
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KDA's Miljøorganisation (se 
senere). 

Der var enighed om at man 
i PR-mæssig henseende med 
fordel kunne optræde samlet. 
Der fremkom forslag om en 
fælles videofilm samt at afhol
de en landsdækkende "luft
sportens dag", hvor alle sider 
af luftsporten kunne vises. 

Fælles sponsorsøgning 
blev diskuteret. Resultaterne 

af drøftelserne viste, at der var 
forskellige interesser for dette 
hos unionerne. Det var opfat
telsen, at der i forbindelse med 
fælles arrangementer som fx 
World Air Games, med fordel 
kunne rettes henvendelse til 
store sponsorer. 

Formandsmødet vedtog en 
kontingentforhøjelse til KDA på 
kr. 1,00 samt godkendte det 
fremlagte budget for 1998. 

kl.10-15 

Kom 
og gør 
årets 
juleindkøb 
og få en forfriskning 

Meddelelser 
fra Unionen 
Nr. 40 af 13.10.97 
Hitliste for 1992-1996. 

Nr. 41 af 13.10.1997 
VH F-lærerkursus. 

Nr. 42 af 13.10.97 
S-teoriprøver 1997. 
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Svæveflyvning 

29/1 
7-8/2 
28/2 

HB nr. 5 (97/98) 
Svæveflyvekonference 
Repræsentantskabsmøde 
S-kontrollant- og flyvechefmøde 7/3 

10-19/4 
18-23/5 
21 -31 /5 
22/6-10/7 
22/6-4/7 
13-23/7 
18/7-2/8 
15-16/8 
7-23/8 

20. lnt'e Svæveflyvekonkurrence, Hockenheim 
Eskilstuna lnt'e Open '98 
DM, Arnborg (chef Kaj Fredsø Pedersen) 
EM klubklasse, Tjekkiet 
NM juniorer, Norge 
Arnborg Åben 
EM Lezno, Polen 
Nordisk Svæveflyvedag 
Bavaria-Glide (for-VM) 

Kongelig Dansk Aeroklub's 
Miljøorganisation 
Bestyrelsen har besluttet at 
etablere en organisation til at 
varetage miljøproblemer, der 
måtte opstå hos medlemmer
ne i forbindelse med opnåelse 
af miljøgodkendelser o.l. 

lemmer med interesse for mil
jøet og KDA. 

Organisationen er baseret 
på de 15 amter landet er op
delt i, således at der i hvert amt 
er en repræsentant for Konge
lig Dansk Aeroklub, der er be
myndigettil på KDA's vegne at 
varetage miljøproblemer over
for myndighederne. Repræ
sentanterne er frivillige med-

Det er tanken, at amtsre
præsentanterne gennem pres
se eller ved direkte kontakt til 
klubberne skal følge med i ud
viklingen og i tide kunne gå ind 
i en sag inden "sagen" bliver 
en egentlig sag. Det er vigtigt, 
at der opnås et godt og gensi
digt samarbejdsforhold til am
tets miljømyndigheder. 

Ved vanskelige sager vil 
KDA's sekretariat foranledige 
juridisk eller teknisk bistand 
indsat. 

Amt 

Nordjyllands Amt 
Århus Amt 
Vejle Amt 
Ribe Amt 
Sønderjyllands Amt 
Vestsjælland Amt 
Storstrøms Amt 
Bornholms Amt 
Frederiksborg Amt 
Københavns Amt 

Repræsentant 

Flemmming Kallehave 
Jens Ole Willumsen 
Lars R. Petersen 
Bent Holgersen 
Dagmar Skov 
Richard Matzen 
Donald E. Thestrup 
Kai Munch 
Christian Zilstorff 
Henrik N. Knudtzon 

København/Frederiksberg Bjørn Stephensen. 
Roskilde Amt Dan Vendelbo 
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40787761 
86944395 
75642890 
75360825 
74822015 
53615250 
53772550 
56484214 
44471141 
45857580/ 
46141503 
32979732 
46186909 

Følgende amter har endnu 
ikke repræsentanter: 

Viborg Amt. 
Ringkøbing Amt 
Fyns Amt 

Detførste møde i denne or
ganisation blev afholdt på Den 
Jyske Idrætsskole, Vejle lør
dag den 1. november 1997 
med næsten fuld deltagelse. 

Ved mødet blev deltagerne 
præsenteret for hinanden og 
det kommende arbejdspro
gram fastlagt. Særligt drøfte
des vort forhold over for Fri
luftsrådet, og der var enighed 
om at det er væsentligt at KDA 
bliver synliggjort i de respekti
ve arbejdsgrupper, der arbej
der for Friluftsrådet i amterne. 
Det er ligeledes væsentligt at 
amternes teknik- og miljømed
arbejdere bliver klar over, at 
KDA ønsker at blive repræsen
teret og hørt, når talen er om 
miljøgodkendelse af forhold 
der har betydning for udøvel
sen af vor sport. 

Efterhånden som amtsre
præsentanterne kommer i 
gang med arbejdet vedr. miljø
problemerne vil de få et indgå
ende kendskab til problemer
ne inden for deres respektive 
amt. Det er her væsentligt at 
der etableres et godt samar
bejde mellem de enkelte klub
ber og amtsrepræsentanten, 
så tag derfor godt imod dem 
når I møder dem • det er vores 
fælles sag de frivilligt arbejder 
for. 

Henvend jer gerne til jeres 
amtsrepræsentant, når der er 
et miljøproblem enten det er i 
forbindelse med opnåelse af 
en miljøgodkendelse eller må
ske bagefter når den skal føres 
ud i livet. 

FLYV vil i de kommende 
måneder bringe artikler, hvor 
vi vil præsentere de enkelte 
amtsrepræsentanter og sam
tidig omtale nogle at de tiltag, 
der allerede er opnået. 

FAI Generalkonference 
Den 90. konference blev af
holdt i Rio de Janeiro, Braslien 
i dagene 21.-24. oktober. 

1 st World Air Games, der 
blev afholdt i september i Tyr
kiet, blev evalueret. Det var den 
almindelige opfattelse atWAG 
havde været en succes. Uund
gåelige fejl blev begået, men i 
lyset af de vanskelige forhold, 
den store geografiske spred
ning samt det forhold at det var 
første gang disse Games blev 
afholdt, måtte det konstateres, 
at den tyrkiske aeroklub havde 
gjort et fint stykke arbejde. 

World Air Games er kom
met for at blive og vil fremover 
indgå som en væsentlig del af 
FAl's business plan. WAG er 
med til at gøre FAI bedre kendt 
som den eneste luftsportsor
ganisation i verden. Der er nu 
indkommet tre ansøgninger 
om afholdelse af 2ndWorld Air 
Games i 2001. Beslutningen 
om hvor dette skal afholdes vil 
blive taget på FAl's Councilmø
de i maj 1998. 

FAI henstiller til sportskom
missionerne og til de nationale 
aeroklubber, at man fremover 

er mere medieminded - også 
i den tid der går fra nu af og til 
det næste WAG, således at vi 
til stadighed arbejder på at få 
en større og bedre omtale i 
medierne, såvel TV som de 
skrevne. 

Konferencen valgte Eiliff 
Ness, Norge til præsident for 
FAI for 1998. Dette er Eiliff 
Ness' fjerde år som præsident. 
Konferencen besluttede endvi
dere at acceptere Sveriges til
bud om at afholde generalkon
ferencen i år 2001 i Linkaping/ 
Stockholm bl.a. i anledning af 
Kongelig Svenska Aeroklub
bens 100 års jubilæum. 

Aksel C. Nielsen genvalgtes 
som medlem af World Air 
Games Co-ordinating Com
mittee samt ligeledes til FAl's 
PR-Committee. 

På miljøsiden vedtog gene
ralkonferencen den af the En
vironmental Commission frem
lagte forslag til politik for det 
fremtidige miljøarbejde. Per V. 
Br0el er fortsat præsident for 
denne og Henrik N. Knudtzon 
er sekretær. 
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Foreningen Danske Flyvere 
Protektor· Hans Kongelige Højhed Prinsen 

Formand: General Chr. Hvidt 

Generalsekretær: LultkaptBjn Erik Thrane 

Sekretariat: Vester Farimagsgade 7,4 .• 1606 København V 

Tirsdag den 14. oktober ind
ledte vi 97-98 sæsonens akti
viteter med et foredrag af di
rektør Bjarne Hansen, Maersk 
Air. Da vi tidligere på året kon
taktede Bjarne Hansen, vidste 
vi ikke, at han kun ca. 14 dage 
efter sit 40 års jubilæum i A.P. 
Møller ville skifte job fra adm. 
direktør i Maersk Air til direktør 
i rederiet. Dette gav lidt ekstra 
kolorit på foredraget. 

Trods efterårsferie var der 
dog et pænt fremmøde, og det 
der blev sagt var nok værd at 
lytte til. En absolut åben og ær
lig fremstilling af selskabets til
blivelse og nuværende status 
lige fra ideen i '69 blev fostret, 
via Bjarne Hansens udnæv
nelse til adm. direktør i '81 til 
d.d. med økonomisk tungtve
jende bestillinger på nye fly. 
Starten var vanskelig takket 
være SAS • monopol og kun 
langsomt bedredes situatio
nen i takt med muligheden for 
splitcharter, indenrigsflyvning 
og nu også flyvning til/fra an-

Formand: 

dre EU-lande. Vi fik en grundig 
indsigt i hvor lidt fri konkurren
cen egentlig er når hensyn ta
ges til statssubsidier, slots, bo
nusprogrammer og allliancer. 

Bjarne Hansen gav til af
slutning en kort status for de 
respektive datterselskaber: 
Star Air, der flyver for UPS i 
Køln, Maersk UK i Birmingham 
og Estonian Air. Listen over be
stilte fly er imponerende - og 
egentlig vel funderet i det gam
le købmandsprincip: Køb så 
billigt som muligt og sælg så 
dyrt som muligt. Det kan ikke 
undre nogen, at rederiet har 
hentet ham ind til Esplanaden 
og udnævnt ham til direktør for 
Maersk Contractors, et firma, 
der ejer al offshore "hardware" 
og har ca. 5.000 ansatte. Hel
digvis kan Bjarne Hansen fort
sætte sin interesse for flyvnin
gen efter den 1. januar, idet 
han bliver formand for besty
relsen i Maersk Air. 

Næste arrangement: Ande
spil den 9. december. 

Dagmar Thellgaard 
tlf. arb. /6Mu_ Næstformand: Mogens Thaagaard 

74 84 82 80 
75 518755 
9714 53 73 
86441133 
53 67 73 05 
53 615250 
98421599 
46 59 0402 

Dansk Molorflyver Union 
Adresse: 

Kasserer; Vagn Jensen 
Sekretær: Ove Dyvad Jørgensen 

ToftlundgårdveJ 12. 
Mikkelborg. 6630 Rodding 
Fax 75 51 83 42 

Bestyrelsesmedl.: Richard Matzen 
Louis Rovs Hansen 
B1arne Hammer 

Videofilmkonkurrencen 
Der er kun indkommet et 
videobånd til bedømmelse. 
Det er indleveret af Funda 
Røntved, Sæby Flyveklub. 

Videofilmen er blevet be
dømt af redaktøren af Alt om 
Foto & Video, E. Steen Søren
sen og FLYV's redaktionsse
kretær Knud Larsen. Begge 
dommere fandt, at videofilmen 
idåmæssigt er god med opta
gelser på flyvepladsen, i og fra 
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fly med passende sceneskift. 
Filmen giver samtidig et godt 
billede af det sociale liv på en 
mindre flyveplads, hvor med
lemmerne hygger sig med 
snak, grill og flyveture samt 
åbent-hus arrangement sam
men med svæveflyverne. 

DMU har derforbesluttet, at 
indsenderen får første præmi
en, som er et gavekort til KDA 
Service-butikken. 

Organisationsnyt 

Møder 
Flyveteknisk Selskab 
Mandag den 1. december kl. 19.30 i ingeniørhuset, Vester 
Farimagsgade 29 i København: Dansk testpilot på 
Eurofighter. Foredrag af Christian Worning (GOR), DASA. 
Tilmelding : Tlf. 33 15 65 65, lokal 2055 eller fax 33 15 37 
07. 

Torsdag den 11. december kl. 19.30 i ingeniørhuset, Vester 
Farimagsgade 29 i København : Ariane 5 endelig succes. 
Foredrag af medarbejdere fra Alcatel Denmark Space. 
Tilmelding:Tlf. 33 15 65 65, lokal 2055 eller fax 3315 37 07. 

Dansk Flyvehistorisk Forening 

Lokalafd. København 
Onsdag den 17. december kl. 1930 i auditoriet på 
Svanemøllens Kaserne, bygn. 23,2: Medlemmernes aften. 
Lysbilleder og film/video fra årets flyvehistoriske 
arrangementer. 

Københavns Flyvehistoriske 
Selskab 
Onsdag den 1 o. december kl. 1900 på Tycho Brahe Plan
etarium, København: MUK. Knut Lindau fortæller om sit 
selskab MUK Air og om sin tid i Flyvevåbnet. 

KDA-huset i julen 
KDA-huset er lukket fra og med den 24. december til og 
med søndag den 4. januar 1998. 
KDA-butikken vil være åben fra 10-15 lørdag den 10. januar 
1998. 
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SAS FLIGHT ACADEMY 
og 

LUFTFARTSSKOLEN 
uddanner 

TRAFIKFLYVERE 
Ring eller skriv efter uddannelsesprogram med nærmere oplysninger 

om optagelsesbetingelser, uddannelsesforløb, priser etc. 

~ hos: .TAI 
..-..=-- TRAFIKFLYVERSKOLEN/ 

DANISH AVIATION COLLEGE 

FLIGHT ACADEIIY 

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

Erhvervse~ 1684 m2 

i Roskilde Lufthavn 
Udlejes samletelleropdelt evt. salg. 
Værksted, værktøj, hangar, kontorer 
Kontakt Flemming Frandsen 
Tel 0044 1 883 653 499 
Fax 0044 1 883 653477 

ANNONCETELEFON 

75 80 10 18 

KØB/SALG/LEJE 
1995 Mooney Ovation .............. .. ... ............. TT 210 
1988 Mooney PFM ....................................... TT 520 
1994 Ruschmeyer R90-230 G ...................... TT 420 
1980 Cessna 172 RG, smoh 500 ................. TT 5800 
1979 Beech Duchess, smoh 450 ................. TT 2800 
1990 Baron B-58 .......................................... TT 500 
1973 Cessna 340, Ram IV ............................ TT 4900 
1981 Cessna 412C, smoh 100 ... ......... ......... TT 1800 
1985 BN2B lslander ..................................... TT 8400 
1980 PN 68C, smoh 550 ...... ... .. .. ... ........ ..... . TT 2600 
1963 Twin Comanche, smoh 480 ................ TT 5285 
1982 Seneca 11I ...... .. ... ... ............ .................. TT 2850 
1993 Seneca 11I .. ... ........................ ....... ........ TT 650 
1978 Navajo 310, smoh 100 ........................ TT 1900 
1980 Metro li ...... ......... ..... ........................... TT 13050 
1983 Metro I11B, smoh 300 .......................... TT 18500 
1978 Citation ISP .......................................... TT 7200 
1979 Citation IISP, smoh 1400 .......... ..... ...... TT 5000 
1996 Citation Jet .... .... .... .. .... ....... ................. TT 359 
Vi kan levere alle flytyper, fabriksnye eller brugte. 

Ring for rådgivning, specifikationer og tilbud. 
27 års erfaring 

Flemming Frandsen Aircraft Sales Ltd. 
London Biggin Hill Airport, England 

Tel. 0044 1883 653 499 . Fax 0044 1883 653 4 77 

RD EQUIPMENT 
Skowej 40 . 4622 Havdrup 

Telefax 46 18 68 46 

46186909 
TRAFIKFLYVER 
UDDANNELSE 

FLY OG HELIKOPTER 
IUSA 

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

Comair Avjation Academy Ine 
fra Orlando, Florida: 
• En af USA's ledende flyveskoler 
• Ejet og drevet af Comair Airlines, 

en "Delta Air Lines Connection" 
• FAR Part 141 skole 
* J-1 og M-1 Visa 
* Privat pilot - ATP fly 
• "Airline" orienteret uddannelse 
* Egne lejligheder for eleverne 
• Gode muligheder for instruktørjob 

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

Flrst Officer ~rnms ved GTA 
fra Miami, Florida: 
* Nr. I i verden på First Officer kurser 
* Kurser på: 

Beech l 900C · Shorts 360 
Boeing 727-200 

• Eleverne placeres i amerikanske 
passagerselskaber 

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

tidligere 

Skandinavisk representant for HAi 
Comair og GTA: 

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

LS 28 82, SE-USS, 1992 
Tvåsitsare i helmetall. 

Tillv.nr. 358. Ca. 170 lim och 
740 starter. Elvario., radio, 
ATR 720. Luftvårdig 1997, 
vålvårdad. Pris 195.000,-. 

Håssleholms Flygklubb, 
te/. 044-851 25. Fax 044-807 00. 

e-mail: 
guten@hassleholm.mail.telia.com 

Flying Legends 
A photographic study 
of the great piston 
combat aircraft of WW/1 

John M. Dibbs 

The Second World War 
triggered the greatest 
technological leap in aviation 
since manned flight began. 
The award winning air to air 
photography ol John Dibbs is 
complimented by a selection 
ol breathtaking archives from 
same ol the participating 
fighting pilots. 

Et stateligt værk i stort tvær
format 34x24 cm. 244 sider 
med flere hundrede fotos 
i farver og sort/hvid. 4 79 kr. 

Airliners 
Worldwide 
Over 100 Current Air
liners Described and 
illustrated in Colour 
Tom Singfield 
A highly illustrated (colour 
throughout) guide to 109 ol 
the world's leading current 
airliner types, from 15-seat 
feederliners to the Jumbo. 
The 130 illustations depict 
every type, in a wide variety 
of colours and markings. 
(1997 ed) 
126 sider, paper 191 kr. 

NYBODER BOGHANDEL 
St. Kongensgade 114 
1264 København K 
Tlf. 33 32 33 20 
Telefax 33 32 33 62 

PROFESSIONEL PILOT? 

Kontakt piloternes fagforening, hvis du ønsker: 

- optagelse i A-kasse 

- at være med i det gode selskab. 

Er du under uddannelse, husk da indmeldelse i A-kasse 
indenfor 14 dage efter du er færdig. 

Flyvebranchens Personale Union + 
Upsalagade 20, 4 th., 2100 Kbh. Ø, tlf. 31 38 46 65 



AIRBP 

ønsker sine kunder 

og forretningsforbindelser 

en glædelig jul 

og et godt nytår, 

og ser frem til 

et fortsat godt 

samarbejde i 1998! 

Kalder Piloter og Flyveledere I 

Nu kan du tegne en 
INDIVIDUEL 

Certifikattabs-forsikring 
{Loss of Llcense) 

gennem 

Dansk Assurance Agentur I/S 
Vedbæk Strandvej 339 • DK-2950 Vedbæk 

Tel. & Fax. +45 45 66 25 29 • E-mail: daa@pip.dknet.dk 

Kontakt DAA og få et tilbud ! 
Forsikringen afdækkes af anerkendt og int. forsikringsselskab. 

på UL-Nyt: 
-Dansk Ultralet Flyverunions blad 
med nyheder og stof om ultralet 
flyvning i Danmark. Kun kr. 200,
pr. år. Bestil et 
abonnement i 
dag: Ring eller 
send en fax til 
sekretariatet 
på telefon 
74822021, •. 
eller fax nr. 
74822400 

T I L S A L G 
Piper PA-140 1969 OY-BKS 

TI 5780 timer godk. ul kommerciel. 
IFR digital King. aldng ha,an. 

Motor: 1600 timer total rep, 1996. 
Original maling og hjulskærme 

Pris: kr. 220.000.-
Evt. 7 paner på EKHV 

Mooney M20A 1960 OY-ADR 
Eneste Mooney med trævinger på. 

Dansk register, LDB til 1999. 
TI urner 2120 stel og motor. 

Motor trænger til hovedeftersyn. 
Mahng trænger til kærlig hånd. 

100 urners eftersyn udløber januar. 
Pris: kr. 80.000.
Uden radiouds. 

Faldskærmsdør til Cessna 172 
og diverse paneler til kabine 

Pris: kr. 3.000.-

(~) 
FLYMØLLER 

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

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

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

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

Generelt certifikat til 
luftfartstelefonist 

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

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

Ring for tilmelding/yderligere oplysninger. 

Skolen for civil 'g C 
Pilot Uddannelse Kone CAT 

-Teoriafdelingen 

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

Flyforsikring 

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

Velkommen hos 
Danmarks stærke 
forsikringspartner. 

@dan 
Luftfartsafdelingen 

Gammel Kongevej 60 
1 790 København V. 

Tlf.: 31 21 21 21 
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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=instrumentflyvning. 
VFR:sigtflyvning. PFT :periodisk flyvetræning. TWIN=tomotors. 
INT=internationalt. NAT.:nationalt. 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 
Lufthavnsvej 44, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, TIi. 46 19 14 22 
Bornholms Lufthavn, Rønne 

Tåsinge Flyveplads 

Alle C811ffikater, bannerslæb. 
Speciale: LIS konverteringer, teori 9 og 10. 
Teori: NNVHF / IVHF / FLT. lncividlel A·leori. 

ALLERØD FL YVESKOLE 
Allerød Flyveplads, 3450 Allerød 
TIi. 48 17 7915, Fax 4814 01 48 
Internet: www.dpp.dk/ekal 

A, I, Omskol!ng, PFT·A, I, Teori A, lntJNat. VHF, FLT, Morse. 

CENTER AIR ApS 
Hangarvej M, Roskilde Lufthavn, 4000 Rosilllde 
llf. 46 19 08 07, fax 4619 08 37 
Odense Lufthavn 

A,B,l,Twin, instruktør. Kunstflyvning, halehjul, omskoling, PFT
A,B,I, Twm. Nat.Jlnt.-VHF, FLT, morse. Teori: A, BIi og D. 
(konsessionshaver BIi og D: Center Air Ground School) 

COPENHAGEN AIRTAXJ AIS 
Københavns Lufthavn Roskilde 
LufthavnsveJ 20, 4000 Roskilde 
llf.46191114, fax46191115 

A, B, I, Twin AB-INITIO, lnslruktør, nat-VFR, Omskoling, PFT-A, 
B, I, Twin.Teori: A, B+I, D, NAT/INT-VHF, FLT-beYls. 

Lolland Falster Airport, 4970 Rødby 
llf. 53 90 62 37, fax 53 90 66 72 
A, omskoling, PFT-A. Teori: A. 

HELIKOPTER-SERVICE AIS 
Lufthavnsvej 32, 4000 Roskilde, tlf. 46 19 15 11 

A, B, AB-lnilio, instr1Jktør, Nat-VFR, omskoling 
jethelikopler, PFT -A,B 

HELIFLIGHT EAST 
Lufthavnsvej 50 Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, Uf. 46 19 00 11 

A og B skoling på helikopter, nal-VFR saml PFT på helikopter, 
omskoling til jetheltkopter mel. Jel fundamental!, simuleret l-lræmng 
som integreret del af I-program på helikopter. 

IKAAOS FL V ApS 
Hangarvej A 12, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf. 461910 10, fax 46 19 05 15 
Teori: A, Bl I+ D gennem Sllolen for Civil Pilotudd. (CPUt 
Skole/PFT: A, 8, f, D, twin, turtloprop, instruktør, nal-VFR, 
....-0, ~ . bannerslæb. Speciale: US-konverieringer. 
~: Nat./lnt. VHF og morse. FLT gennem Skolen for 

Owf Piloludd. 

JET AIR FLIGHT ACADEMV 
Lufthavnsvej 50, 4000 Roskilde 
llf. 461915 55, fax 461916 50 
Praktik: A, B, I, D, Twm, Instruktor, Turbopfop saml PFT 
Teori: A, A/1, B/1, D 
Kommunikation: Nat. VHF, lnl. VHF, FLT, Morse 

RINGSTED FL YVESKOLE 
Ringsted Ayvepjads 
Haslevvej 58, 4100 Ringsted 
llf.40461510 
A·skoling, omskoling, kunstflyvning, A·PFT, halehJul- og 
spinkursus 

SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
Rooulde Lufthavn, 4000 Roskilde 
111. 46 19 16 30, fax 46 19 13 15 
Teori: A/1, BIi, D. (koncessionshaver BIi og D:CAT) 
DBSIJden kurser I High Level Meteorology, Jel EngIne 
Fundameolals, Konverieringslw!ser I forb.m. udenlandske 
cef1ifikaler, Flyvelelefomstbevis kurser, BL 9 og 10 teori. Human 
factors and limltalioos, PFT-kurser saml alle former for 
fagkurser. Undervisning primær! klasseundervisning. Enkelt 
hold og specialkulser oprettes efter behov. 

LUFTFARTSSKOLEN (SLU) 
Lufthavnsvej 60, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde 
llf. 32 82 80 80, fax 32 82 80 95 
Ellehammers Alle, 2. sal 
7190 Billund, tlf. 75 33 23 88 
Teen: BIi, D, FLT, flyveklarerer, lfyveinstruktor· og 
konverterings-kurser. Andre luflfartsuddannelser tilbydes efter 
aftale ATS-, AFIS-og radarkurser m.v. 
Terminer og betingelser som angivet i skolens undervisnings
program. 

FYN 
BEL AIR 
Odense Lufthavn 34, 5270 Odense N, tlf. 64 89 16 12 
Mobil 40 25 78 12 
Skoleflyvning til A, Bog I samt omskoling og PFT. 
Teori til A samt NAT/INT-VHF og FLT. 

CENTER AIR 
Odense Lufthavn, Lutthavnsvej 136, 5270 Odense N, 
lll. 65954444 
A·skollng, A, PFT, 1-motorsomsKOllng 

JYLLAND 
ATBApS 
Kærvej 98, 6400 Sønderborg 
llf. 74 42 08 78, fax 74 4215 78 

A, B, I, Twm, omskoling, PFT, Turboprop, 
US konverteringer. Aktiv joblrærnng for nyuddannede B-piloler. 

BILLUND AIR CENTER AIS 
Box 6, Lufthavnsvej 43, 7190 Billund, llf. 75 33 89 07, 
Fax 75 35 39 66 

A, B, I, Twm, AB ln~10, lnslr1Jktør 
PFT, omskolinger, Teori A, Nat/lnt-VHF 
US konverieringer 
Omskoling til banoers!æblflyslæ 
Basic Aerobatic, Speciale: Uddannelse til sølly 

KARLOGAIR 
Sencletborg Lufthavn 
6400 Senderborg 
llf. 74 42 22 85, fax 74 42 90 85 

Billund, tlf. 75 35 41 85 
Esbjerg Lufthavn, tn. 75 16 05 85 
Tender Flyveplads, tlf. 74 72 26 55 

A, B, I, Twm, lnslr1Jklør, Teen A, PFT og 
typeuddannelser, lnlJNat. , VHF, FLT, Morse, Konvertennger 

AIS HELIFLIGHT DENMARK 
LufthavnsveJ 35, Bilund Lufthavn 
7190 Billund, tlf. 75 33 89 11 

A og B skoling på helikopter, Nal-VFR samt PFT på heilkopier, 
omskoling til jelhelikopter mel. Jel fundamental!, simuleret 
I-trærnng som integreret del af I-program på helikopler 

NORTH FL YING AIS 
Aalborg afd.: Aalborg Lufthavn, 
9400 Nr. Sundby, llf. 98 17 38 11 
Århus afd.: Århus Lufthavn, 
8560 Kolind. llf. 86 36 34 44 

A, B, I, Twm, PFT, nal-PFT, leon A, mslrlJktør 
Turbo Prop Skoling 

SVGOSAIR 
Vamdrup Flyveplads, 6580 Vamdr1Jp. 
llf. 75 58 34 02 

Skoltng til A saml PFT lil A, omskoiing alle enmotorede. 
Teori: A, NalJlnt. VHF 

TRAINING CENTER WEST 
Karup Lufthavn, 7470 Karup, 111. 9710 12 66 
Stauning Lufthavn, 6900 Skjern, tlf. 97 36 92 06 
Skive Lufthavn 
Vibo!g Flyveplads 
Herning Flyveplads 
Århus Lufthavn 
Vamdrup Flyveplads 

A, B, I, PFT lil alle cert. Twin, instruktør, Teori: A, B+I, D. 
lnt./Nat. -VHF, FLT bevis+ teknisk og praktisk 
llidervisning på flere turbo og jel typer. 
(konssessionshaver BIi og D: FTS) 
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